Apeldoorn, december 2017

Beste Mobilé-ers,
Dat was het alweer voor dit jaar. Altijd in ietwat melancholische stemming kijk ik terug op een jaar van
hard werken, waarin ik gelukkig ook weer veel oude en nieuwe relaties mocht ontmoeten. Evenals in
voorgaande jaren waren bij de totstandkoming van die contacten de bijeenkomsten
van Mobilé veelal weer van eminent belang. Ik kijk dan ook met genoegen terug op
veel mooie geslaagde bijeenkomsten, zoals ook de hieronder vermelde laatste
sessies van het jaar.
Arnhem, 8 december
We kijken terug op een mooie bijeenkomst op het Landgoed Bronbeek in Arnhem
op 8 december. Voor mij persoonlijk was het des te meer een verrassende
bijeenkomst omdat ik tot erelid van Kring Vuursche ben benoemd na 15 jaar trouwe
dienst… De foto’s spreken voor zich. Helaas moesten een paar mensen zich
afmelden in verband met het aangekondigde slechte weer. Dat bleek niet
onnodig: de terugweg was wit en glibberig.
Apeldoorn, 6 december
Twee dagen eerder (op 6 december) was een delegatie donoren voor Serious
Request aanwezig op Het Grote Ondernemersfeest met een eigen tafel voor
Mobilé Business Kringen. Het event werd gehouden in de grote showroom van
de Mercedesdealer Wensink in Apeldoorn, op initiatief van onze ex-voorzitter
van Kring Veluwe, Henry van Hattem, die ons niet vergeefs opriep om een tafel
te reserveren (8 stoelen à raison € 145.= per stuk). De ingezamelde opbrengst
€ 13.500,- is geheel bestemd voor de Serious Request actie.
Ledental
Langzaam klimmen we uit het dal en is er weer aanwas van ons ledenaantal. Kandidaat-leden zijn Frans
Hegeman (projectontwikkelaar, Arnhem), Eddie Bosch (BrickPoint, groothandel in stenen en dakpannen,
Arnhem), Francis Wevers (adviseur Alynia Consult, Herkenbosch), Steven Zwanikken (internet
ondernemer, Apeldoorn) en Etienne Poulissen (rally-organisator/vermogensbeheerder te
Arnhem/Amsterdam).
Residenties van Kringen
Zowel de Kring Vuursche als Kring Veluwe komen in 2018 op een andere locatie bijeen: Vuursche strijkt
weer neer op het aloude nest De Kastanjehof. Na een verkennende visite keren we dus weer terug in
Lage Vuursche, waar de kring destijds ook is gestart. De verhuizing doet overigens niets af aan de
gastvrijheid en geweldige keuken die wij mochten ervaren bij de Goede Gooier in Blaricum.
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Kring Veluwe neemt na één jaar afscheid van De Keizerskroon en is na bezoek aan diverse locaties
uitgekomen bij De Wilde Pieters, waarover binnenkort meer wordt gecommuniceerd.
Een dezer dagen versturen wij het schema met de data voor 2018, zodat u deze in de agenda alvast kunt
noteren. Uiteraard komt dit ook op de site te staan.
Rest mij nog om u namens bestuur en kringvoorzitters van de Stichting Mobilé Business Kringen
Nederland fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een zich sterk positief ontwikkelend 2018 toe te
wensen! Ik hoop u allen in goede gezondheid op de eerste bijeenkomsten in 2018 persoonlijk de hand te
schudden
Martin Bourgonje - Voorzitter
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