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VBA naar de 
volgende versnelling
De ALV van 26 november jl. was het begin van de 
afronding van 2019. Tegelijk daarmee werd ook 
de start aangekondigd van 2020, want de ver-
eniging gaat in het aankomende jaar naar een 
volgende versnelling.   Spannend, maar nood-
zakelijk. De volgende versnelling omvat de ver-
groting van ons ledenaantal, de uitbreiding van 
themakringen met ‘Innovatie in vastgoed’ en 
‘Internationalisering’ en een wisseling plus aan-
vulling van bestuursleden. 

Bas Reimert heeft na vele enthousiaste uren en 
kundige inzet zijn bestuursperiode afgerond en 
hij is opgevolgd door Bert-Jan van der Woude. 
Antoinette Chin a Loi- de Hoog volgt in feite 
Marga Janse op. Antoinette draagt verantwoor-
delijkheid over de portefeuille externe betrekkin-
gen en daar valt internationalisering van de VBA 
onder. We hebben het tijdens de ALV al gezegd, 
maar ik onderschrijf zwart op wit nog eens hoe-
zeer Bert-Jan en Antoinette welkom én een aan-
vulling zijn op het nu zittende bestuur.

Gevoelig, maar ook zeer noodzakelijk, is dat de 
vereniging een extra schijf heeft aangevuld aan 
het contributiestelsel. Categorie 1, betrekking 
hebbende op 1 tot en met 4 leden, is verdeeld 
in categorie 1A en 1B. Categorie 1A is de zui-
vere ZP-er en categorie 1B zijn ondernemingen 
bestaande uit 2 tot en met 4 personen. Deze 
categorie zal per 2020 een hoger bedrag gaan 
betalen. De contributie voor beide categorieën 
zijn nu niet meer gelijk. Het doorvoeren van deze 
verhoging zal voor bestaande leden in catego-
rie 1B-leden worden uitgespreid over 3 jaren. 
Daarnaast heeft het bestuur besloten om sinds 
4 jaar een indexering te doen van het contribu-
tiebedrag van 5%. 

Leden uit alle categorieën, met uitzondering van 
1B, zullen op 1 januari 2020 de geïndexeerde 
contributie gaan betalen. Dit zijn geen popu-
laire maatregelen, echter we ontkomen er helaas 
niet aan. Het gaat lekker met de VBA en we 
draaien op een hoog toerental. Schakelen naar 
een volgende versnelling is dus nodig om de 
motor gezond te houden. Dit kost brandstof, 
maar daarmee krijgen we meer kracht, waar-
door we sneller vooruit gaan. We kunnen in ieder 
geval prettiger blijven rijden. En dat is wat we 
willen. De VBA heeft ten slotte ook, zoals alle 
ondernemers, het doel om te floreren.

Graag wens ik namens het bestuur, alle onder-
nemers van Almere, al onze partners en ieder-
een die de VBA een warm hart toedraagt, in het 
speciaal onze leden, een florerend 2020.   Er 
gonzen geruchten over een op handen zijnde 
economische krimp en daarom wil ik bij deze 
een oproep doen aan ondernemend Almere. 
Mocht het gerucht waarheid worden, laten we 
ons daar dan tegen verzetten door elkaar te 
ondersteunen. Laten we lokaal onze krachten 
bundelen, zodat wij standhouden en onverslaan-
baar zijn, zoals ooit een klein Gallisch dorpje.   
Ook dat kunnen we in Almere. Tot het magi-
sche 2020!.

Kimberley Valentien Voorzitter VBA 

Bert-Jan van der Woude, bestuurder VBA 
Portefeuille Bedrijfsterreinen 

Met genoegen stel ik mij, Bert-
Jan van der Woude, aan u voor. 
Ik ben 60 jaar, in leeftijd, maar 
ik voel mij net als velen van u 
die deze leeftijd hebben nog 
geen 50. Ik ben sinds ruim 31 
jaar getrouwd met Ingrid, die in 
Gooi- en Vechtstreek. leerplicht-
ambtenaar is. Samen hebben wij 
twee mooie en leuke dochters, 
een schoonzoon die ieder zich 
wensen mag en twee kleinkin-
deren.

In mijn vrije tijd speel ik bastuba bij 
Brass Band Breukelen. Een prachtig 
orkest dat uitkomt in de eerste divi-
sie van de Koninklijke Nederlandse 
Muziek Organisatie. Naast wekelijkse 
repetities op woensdagavond treedt 
het orkest zes tot 8 keer per jaar op. 
Van concert tot concours.

Momenteel ben ik in dienst van Suez 
Recycling en Recovery, waar men 

zich naast de inzameling van afval-
stoffen ook richt op het herwinnen 
van grondstoffen. Vanuit mijn func-
tie proberen we vanaf de bron, de 
ondernemer, zoveel mogelijk de ver-
schillende afvalstromen te scheiden 
in mono stromen. Hierdoor zijn wij in 
staat om de kwaliteit van deze restro-
men zoveel mogelijk weer te benut-
ten als grondstof voor nieuwe pro-
ducten. En zoals u wellicht wel zult 
begrijpen ben ik een groot voorstan-
der van allerlei innovaties, die maar 
kunnen bijdragen aan duurzaam en 
circulair ondernemen. We zitten nu 
eenmaal allemaal op hetzelfde ruim-
teschip “de aarde” en alle bronnen die 
wij nu uit deze aarde putten zijn niet 
onbegrensd aanwezig.

Sinds drie en halfjaar ben ik lid van 
de VBA en tevens actief geweest in 
de Themakring MVO (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen). Met deze 
themakring hebben we al een aantal 
prachtige workshops mogen organise-
ren, die in het kader stonden van Peo-
ple Planet en Profit. Tenslotte moeten 
alle ideeën wel haalbaar zijn en pas-
sen in een gezond businessmodel.

Afgelopen voorjaar heb ik voor het 
eerst met de gedachte rondgelopen 
om toe te treden tot het bestuur van 
de VBA. Mijn vrouw vroeg zich waar-
schijnlijk terecht af waarom ik mij altijd 

ergens mee wil bemoeien. Welnu, het 
antwoord is kort en krachtig: dit zit 
namelijk in de aard van het beestje.

Nu de leden van de VBA mij hebben 
gekozen als bestuurslid en daarvoor 
wil ik hen bedanken. Ik zal  mij gaan 
toeleggen op de portefeuille Bedrijf-
sterreinen. Op dit ogenblik kan ik nog 
geen uitspraken doen over hoe het in 
mijn optiek zou moeten. Daarvoor heb 
ik eerst nog veel te leren van door de 
wol geverfde mensen, zowel binnen 
als buiten de VBA. Bovendien ben ik 
niet degene die alleen het verschil kan 
maken. Dat wil ik graag doen met de 
leden van de kringen op de verschil-
lende bedrijfsterreinen en de belan-
genbehartigers van de andere betrok-
ken partijen. Ik hoop u in de volgende 
algemene ledenvergadering meer te 
kunnen vertellen over de koers. 

Met vriendelijke en warme groet, 
Bert-Jan van der Woude 

Na vele jaren in diverse landen 
gewoond en gewerkt te heb-
ben, woon ik sinds 2010 met 
mijn gezin in het mooie en ple-
zierige Almere. Geïnspireerd 
door het nieuwe land, de men-
sen en het enorme potentieel, 
ben ik 8 jaar geleden, na diverse 
managementfuncties in loon-
dienst, als een echte Almeerse 
pionier gestart met mijn onder-
neming Courtesie International 
Business Affairs. 

Ondanks de recessie toen, groeide 

mijn Courtesie in enkele jaren van let-
terlijk de keukentafel naar het iconi-
sche WTC Almere om klanten in bin-
nen- en buitenland goed te kunnen 
bedienen. Vandaag de dag is het een 
bedrijf dat wereldwijd vertalingen, 
tolken, taaltrainingen en andere taal-
diensten verzorgt in meer dan 100 
talen voor mkb-er’s, mid-corporates 
en corporates in allerlei sectoren.

Als ondernemer weet ik dat het 
essentieel is om je netwerk op te (blij-
ven) bouwen ongeacht het stadium 
van je bedrijf of organisatie. Daarbij 
steeds in het oog houdend de (lokale 
en internationale) ontwikkelingen van 
het bedrijfsleven, de overheid en de 
stad, hetgeen onlosmakelijk verbon-
den is met goed ondernemerschap en 
groeiambities. 

Ik geloof in de VBA als de motor die 
bedrijvigheid op pragmatische wijze 
stimuleert, waarbij zij ondernemers 
verbindt, begeleidt, inzichten ver-

schaft, kansen creëert en actuele the-
ma’s behandelt. In deze context staan 
de belangen van onze leden en cohe-
sie met stakeholders voor mij centraal. 
Door de versnelde groei van Almere, 
business in Almere en internatio-
nalisering, zullen relevante kansen, 
vraagstukken en activiteiten voor de 
leden steeds belangrijker worden.

De VBA is momenteel als de grootste 
en meest prominente business club in 
Almere en omstreken bijzonder goed 
gepositioneerd. Een positie die we 
samen kunnen uitbouwen om natio-
naal en internationaal bekendheid te 
verwerven als top ondernemersstad 
en businessnetwerk van hoge kwali-
teit. Een ambitie die ik als bestuurder 
samen met onze leden en de nieuwe 
themakring Internationaal Zakendoen 
graag nastreef. 

Ik nodig u graag uit voor een nadere 
kennismaking en om ideeën uit wis-
selen. 

Portefeuille internationaal zaken doen, inclusiviteit & diversiteit
Regionale & internationale betrekkingen en themakringen. 

Antoinette Chin A Loi De Hoog, bestuurder VBA

Introductie 2 nieuwe bestuursleden! 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VBA, eind november bij MotracLinde, hebben de leden hun goed-
keuring gegeven aan de introductie van 2 nieuwe bestuursleden. Bas Reimert trad af en Antoinette Chin A Loi 
de Hoog en Bert-Jan van der Woude traden toe tot het VBA bestuur. Tijdens de vergadering stelden zij zich al 
voor; in deze editie van AZaken krijgen zij het podium om zich voor te stellen aan een nog groter publiek.

Groei 
Wilt u lid worden van de VBA

en met ons meegroeien? 
Laat het weten via ons

secretariaat 036-5338393 – 
info@vba-almere.nl,

 bel onze relatiemanager
Hank Ydema: 06-14 998 429,

of mail hem:
relatiemanager@vba-almere.nl.
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