Apeldoorn, najaar 2017

Beste Vrienden en Vriendinnen,
Op naar de herfst!
Ik kijk met een tevreden gevoel terug op het bijna verstreken derde kwartaal: nieuwe website
gerealiseerd, boottocht op de Vecht gemaakt, Golf-dag weer gehad (of beter watergolf-dag,
maar erg gezellig) en een flink aantal nieuwe afspraken gemaakt, waar ik me als netwerker
altijd weer enorm op verheug. Geen verwachtingen, want dan zijn de uitkomsten altijd naar
tevredenheid. En, al wat vooruitlopend op het laatste kwartaal, verwijs ik in deze nieuwbrief
graag naar de slotbijeenkomst van 8 december Bronbeek Arnhem. Het inmiddels traditionele
evenement is weliswaar nog ‘under construction’, maar ik verheug mij er nu al op. Tijdens
tussenliggende bijeenkomsten evalueren we de huidige gang van zaken en kijken we vooruit
naar 2018.
Onder de leuze : “een goed idee: hier ermee” blijf ik jullie aanmoedigen om mee te helpen
aan de plezierige ontwikkeling van onze kringen. Hierbij zo’n idee van gewaardeerd lid Henry
van Hattem. Hij schrijft: “ik ben bezig met de organisatie van een groots ondernemers event
ten behoeve van Serious Request (vindt dit jaar in Apeldoorn plaats). Op 6 december
hebben we een avond met veel entertainment en heel goed eten in drinken voor 330
mensen in de showroom van Mercedesdealer Wensink in Apeldoorn. Tien verschillende
businessclubs doen inmiddels mee in Apeldoorn, en gezien mijn lidmaatschap van Mobilé
zou ik het mooi vinden als Mobilé ook als ondersteunende partij kan worden toegevoegd. De
inspanning van Mobilé kost geen geld, alleen dit bericht verspreiden onder leden en
dergelijke. Deelnemen kost € 140 pp, en de netto opbrengst geheel naar goede doel.” Tot
zover het bericht van Henry. Reacties zijn welkom!
Tot de volgende meeting of zoveel eerder…..!!
Martin Bourgonje

Mobilé Boottocht 25 augustus 2017
Op een fraaie zomermiddag waren Kring Veluwe en Vuursche opnieuw welkom in Maarssen
voor een boottocht op de Vecht. Voor de opbouw van de spanning en voorpret van dit tochtje
had de rederij iets nieuws bedacht. Wij mochten op de kade wachten tot men de averij had
opgelost. Intussen kwamen onze leden aan. Mark Mahieu verdient een eervolle vermelding:
hij kwam op de fiets.
Nadat wij, rokers en niet-roker verenigd, de Maarssense lucht een tijd hielpen schoon filteren
van dieseldampen bleek de averij niet te verhelpen. We gingen op de tweede boot en
uiteindelijk ook van wal. Een aantal andere toeristen vond snel hun eigen plekje elders op
het dek. Dankzij het lekkere zomerweer hebben we zelfs de hele tocht op het bovendek
kunnen zitten.
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De dame van de bediening zorgde goed voor ons en bleef energiek met drankjes lopen. De
kapitein bleek zijn huiswerk grondig te hebben gedaan en was een varende Wiki met
continue informatie over de Vecht, de villa´s en hun oud-bewoners. Helaas had Frits dit jaar
geen autobezitter bereid gevonden zijn auto met een wiel over de kaderand te parkeren. We
hebben wél zelf kunnen vaststellen dat de Zadelhoffjes hun paarden lekker buiten hadden
staan. Veiligheidshalve had de reder de BBQ van vorig jaar nu vervangen door een bakplaat,
zodat wij dit jaar geen brand op het achterdek hoefden te blussen.
Rond de klok van zes werden we weer veilig aan wal gelaten, maar niet eerder dan dat we
onze zeer gewaardeerde bestuurder uitgebreid hebben bedankt voor de wederom geslaagde
organisatie.
Frank de Mooij
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Ons golfevent: Watergolf
Hoewel we doorgaans kunnen rekenen op de steun van de weergoden dacht Pluvius daar
tijdens deze 16e editie van de Mobilé Golf-dag anders over. Op een enkele afmelding na
was het spelersveld desondanks compleet. De 23 ‘helden’ lieten zich vooraf door Alex Klomp
op de foto zetten (helemaal op snelle fiets van Apeldoorn naar Lieren gekomen: compliment)
De geplande starttijd, vanaf 14.30, werd in overleg met wedstrijdleiding (Aldert Veenstra) en
Marshall een uur opgeschoven, omdat Buitenradar dan de meest droge perioden verwachtte.
Dus om 15.30 gestart, in achtereenvolgens 5 flight ’s.
De gehoopte droge periode bleef echter uit, sterker nog: het ging alsmaar harder regenen.
Hoewel de spelers in onze flight regenbroeken droegen – met uitzonder van schrijver dezes
natuurlijk – was het niet droog te houden. Dapper doordoend werd het steeds moeilijker om
de bal over de baan te krijgen, en tegen 17.30 uur het signaal ‘Wedstrijd Staken’ gegeven:
de baan was niet langer bespeelbaar. Later bleek dat ook de KLM Open-wedstrijd, eveneens
op 14 september gespeeld, om dezelfde reden werd gestaakt.
Na frisse douchebeurt en gebruikelijke kledingwissel werd de ‘19e hole’ aangedaan en bleek
dat de stemming er, ondanks regen en afgebroken wedstrijd, niet onder te lijden had gehad.
Omdat alleen de eerst gestarte flight alle holes had gelopen, en anderen die kans niet meer
kregen, besloot de wedstrijdleiding in al zijn wijsheid om dit jaar geen prijsuitreiking te doen.
Tegen 21.00 vertrokken de laatste deelnemers in opperbeste stemming huiswaarts.
Martin Bourgonje.
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Eindejaarbijeenkomst 2017.
Traditionele afsluiting Mobile netwerkjaar op Koninklijk landgoed Bronbeek Arnhem op 8
december van 13.00 tot 18.00 uur
Het door Koning Willem III geschonken wonderschone landgoed tussen de Veluwe en het
IJsseldal is met weelderige tuin, Museum Bronbeek, Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen,
enige prachtige architectonische gebouwen en een schitterend congrescentrum, bij uitstek
geschikt om met elkaar op ‘koninklijke wijze’ het netwerkjaar 2017 uit te luiden.
Voorlopig programma: ontvangst, korte rondleiding, lezing door Paul Jacques Verhoeven
(directeur) of Hans van den Akker (conservator) en afsluitend netwerken en buffet.
Waarschijnlijk thema: Biedt ons verleden perspectief aan het heden?
Deelnemen aan de bijeenkomst is gratis voor leden Mobile. Partners en/of introducés zijn als
vanouds van harte welkom. Voor hen wordt € 50,- (zijnde de kostprijs) in rekening gebracht.
De formele uitnodiging volgt binnenkort, maar noteer 8 december alvast in uw agenda.

Namens het bestuur,
Martin Bourgonje
Voorzitter Mobile Business Kringen Nederland
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