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Welkom
Businessclub Rijshaeghe is een actieve club van ondernemers uit de industrie,
de handel en dienstverlening, die via informele en interessante bijeenkomsten
werken aan een uitgebreid netwerk van zakelijke relaties. Zo wordt zakendoen
plezieriger en wordt kennis en ervaring met elkaar gedeeld.

Bc Rijshaeghe & goede doelen
Businessclub Rijshaeghe steunt diverse goede doelen. Op deze manier tonen
de betrokken ondernemers een maatschappelijke betrokkenheid. Recent is een
bijdrage geleverd aan Mappa Mondo. Een thuis voor zieke kinderen. Kortom:
Wij zijn zeer actief in de maatschappij als businessclub!
Businessclub Rijshaeghe en haar leden staan midden in de maatschappij.
Jaarlijks worden goede doelen bepaald waaraan Businessclub Rijshaeghe
graag, in welke vorm dan ook, een steentje bijdraagt.
Zo zijn de businessleden aanwezig bij de ontbijtsessies van het Ronald MC
Donald Huis, maar ook worden er initiatieven genomen om bepaalde goede
doelen financieel te ondersteunen. Kortom: Businessclub Rijshaeghe toont
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op diverse manieren. Wilt u meer
weten over onze maatschappelijke betrokkenheid, neem dan eens contact op
met de heer Ton Spaan, secretaris.
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Missie
De Businessclub Rijshaeghe is opgericht in 2000 met als doel ondernemers uit
Rijswijk en Den Haag een platform te verschaffen om op zeer informele wijze te
netwerken. Dit gebeurt d.m.v. bedrijfspresentaties, bedrijfsbezoeken en
excursies naar interessante objecten. Het streven is om éénmaal in de 6 weken
een treffen te organiseren onder het genot van een hapje en een drankje.
Het is dan mogelijk om in een informele sfeer van gedachten te wisselen,
waar iedereen zijn verhaal over zowel zijn zakelijk als privé reilen en zeilen kwijt
kan en te leren van ieders ervaring. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van
de diensten van de leden.
De Business Club is zich bewust van zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Van een deel van de inkomsten worden de
business-to-business activiteiten georganiseerd en een deel wordt op
voorspraak van de leden besteed aan ondersteuning van goede doelen in de
regio. Wij streven naar een club waarin per branche één deelnemer lid is,
zodat er geen concurrentie binnen de club kan ontstaan. De jaarlijkse
contributie bedraagt all-in € 690,- exclusief BTW.
U kunt zich als lid van de Businessclub aanmelden bij:
Ton Spaan (Secretaris)
welkom@tonspaan.nl
www.businessclubrijshaeghe.nl
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Voorzitter
dhr. Friso Wories
030-2404920
f.wories@vegaprojects.nl

Penningmeester
dhr. Han Heijstek
070-4140505
hanheijstek@hoornwijckgroep.nl

Secretaris
dhr. Ton Spaan
06-54626373
welkom@tonspaan.nl

Direct contact
Uw contactpersoon voor direct contact
dhr. Ton Spaan, secretaris
Mobiel 06-54626373
E-mail: welkom@tonspaan.nl
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