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Bedrijfsbezoek Shell in
kerstsfeer
15 januari
Nieuwjaarsdiner
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Pré Olympisch
evenement
Maart/april
Bedrijfspresentaties
27 mei
Fietsen met Ulrich
24 juni
Eindejaarsdiner
THUISWEDSTRIJD
H1/D1
Langs de lijnborrel
(alle data en evenementen onder
voorbehoud)

BESTUUR
Maiko Van Dam
Teun Hulshof
Bernice Schmal
Dirk Oomens
Claartje Heerema
Lucienne Krijt
Sander Vinkesteijn
Vragen of contact:
SBC@lohc.nl

Beste Leden van de Business en Sponsorclub van
LOHC,
Met trots presenteren wij het business bulletin
van onze Businessclub. Waarom een nieuwsbrief
zult U zich misschien afvragen?
Wij hebben als doelstelling onze leden met elkaar
te verbinden een hecht netwerk te genereren en
willen daarom meer aandacht geven aan elkaars
zakelijke activiteiten.
Meer nog wij willen U laten delen in elkaars
zakelijke successen. Heeft u een mooie zakelijke
transactie gedaan of heeft u iets wat in uw
branche speelt wat van belang is om te delen
binnen de SBC? Vertel het ons!
Wij streven er naar de nieuwsbrief een keer per 2
maanden te versturen met hierin minimaal 4
berichten. Als U ook Uw bedrijf wilt presenteren
lever dan uw tekst aan via sbc@lohc.nl.
Wij wensen U alvast veel leesplezier!
Maiko van Dam
Voorzitter SBC LOHC

EERSTE VRIJMIBO GROOT SUCCES

Op vrijdag 30 oktober organiseerde de SBC de
eerste vrijdagmiddagborrel (VRIJMIBO) op LOHC.
Op de klanken van de band Amazing Sonny G. en
onder het genot van een hapje en drankje werd er
genetwerkt en kon men kennismaken met de
activiteiten van en mogelijkheden bij de Sponsoren Businessclubcommissie.
Een mooie manier om de werkweek af te sluiten.
Na de winterstop komen er weer nieuwe
VRIJMIBO’s. De VRIJMIBO is speciaal voor SBCleden, ouders, trimmers, senioren en veteranen.
U bent van harte welkom.

SBC-LID IN DE SPOTLIGHT

Leuk om eens na jaren als sponsor en bestuurslid
van SBC te vertellen wat je passie is, uiteraard
naast het hockeyen.
Mijn passie is ooit in de jaren 70 ontstaan als
KNHB-oefenmeester A en trainer van de toen
opstartende LMHC-mini’s: andere helpen in het
verbeteren van hun “performance”. Heden ten
dage doe ik dat nog, maar dan met en voor
professionals.
Veel van onze opdrachtgevers hebben een wens
en een probleem. Hun wens is een betere
commerciële slagkracht. Hun probleem: dat
hebben ze niet.
Mijn bedrijf KFMS is actief met management
consultants, die een sterke focus hebben op Sales,
Marketing en Communicatie. De commerciële
slagkracht van het individu en zijn organisatie
verbeteren wij met training, business coaching,
business creation en verander management.
KFMS is heel nadrukkelijk actief in
technische/specialistische omgevingen waar men
commerciëler dient te gaan acteren en een
aanpak moet ontwikkelen om een commercieel
traject effectief in een opdracht om te zetten. De
opstap naar de adviseur van de klant worden.
Organisaties, uit diverse industrieën en branches
(ICT, Lucht/ruimtevaart, zakelijke dienstverlening, bouw, bank & verzekering,
advocatuur), zijn sinds 2006 bij ons klant. Bij veel
organisaties hebben wij mogen bouwen aan het
verbeteren van hun commerciële slagkracht,
acquisitie, klanten gerichtheid/ behoud en het
uitbouwen van hun netwerken. Hun reden is, dat
wij niet alleen het plan maken maar ook
uitvoeren, zorgen voor draagvlak en het gewenst
resultaat inbedden in de organisatie. Wij leveren
maat oplossingen en het aanpakken en oplossen
van onze opdrachtgevers probleem is onze missie
en dat doen wij met passie.
Uit zeilers kringen komt de uitspraak “driemaal
scheepsrecht”. Mijn derde passie is zeilen en dat
is duidelijk waarneembaar na bezoek van onze
website (www.kfms.nl). Zeilen en hockeyen doe
je niet alleen, dat doe je in een team, zo ook als
professional in het dagelijks leven. Onze
opdrachtgevers vragen hun sales en projectteams
te begeleiden naar het beoogd succes.
Wij zijn bereikbaar op de Haagweg 51 te Leiden
Tot spoedig in een persoonlijk gesprek,
Jeroen Krijt (06 51458796)

LOHC
Business Club

AGENDA
10 december
Bedrijfsbezoek Shell in
kerstsfeer

SBC-LEDEN SPONSOREN VETERANEN A
SBC-leden, Steltman Watches/Juwelier,
Infotheek en Hushof Makelaars hebben de
spelers van Veteranen A in het nieuw gestoken.

ACTIVITEIT
Op 10 december zal er voor de leden van de SBC
een bedrijfsbezoek aan Shell met aansluitend
een borrel in kerstsfeer in Worldhotel Grand
Winston worden georganiseerd.

15 januari
Nieuwjaarsdiner
12 februari
Pré Olympisch
evenement
Maart/april
Bedrijfspresentaties
27 mei
Fietsen met Ulrich

Veteranen A komt dit jaar uit in de Veteranen
Hoofdklasse en neemt het hierin op tegen
voormalige Nederlandse toppers zoals Floris Jan
Bovenlander en Taco van de Honert. Met de
nieuwe pakken moeten de mannen hoge ogen
kunnen gooien in de hoofdklasse.

24 juni
Eindejaarsdiner

Wij zijn uitgenodigd door Martin ten Brink bij
Shell Rijswijk. Hier werken zo’n 2700
onderzoekers, technologen, labassistenten,
consultants en overige medewerkers aan
innovatieve technologische oplossingen voor
hedendaagse
en
toekomstige
energievraagstukken.

Na het bezoek aan Shell drinken we een borrel in
Worldhotel Grand Winston. Dit ideaal gelegen
hotel is onderdeel van de Worldhotels Group en
wordt gerund door businessclublid Patrick
Bruins.
Aanmelden kan via: sbc@lohc.nl
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Wist u dat:
U voor deze rubriek maandelijks informatie
kunt insturen. Denk hierbij aan
(bedrijfs)nieuws dat u wilt delen met
collega sponsoren
Voor leden van de SBC het glazenhuis ook
te huur is voor lezingen, presentaties,
trainingen, bedrijfs-/kerstborrel e.d.
Teekens Karstens de TKCHALLANGE
organiseert: een community, die deel zal
nemen aan verschillende hardloopevents.
U kunt ook meedoen, zie www.tk.nl
Er nog een paar data beschikbaar zijn om
de Langs de Lijnborrel te sponsoren. Wees
er snel bij!
U uw vacatures en stages kan aanmelden
bij één van onze nieuwe leden:
Hockeypeople Recruitment
Tijdens de eerste VRIJMIBO de
ondertekening plaatsvond van een nieuw
SBC-lid: De heer A.H. den Held
LOHC een kerstbomenactie organiseert ism
Wiegeltuinen: Van elke verkochte
kerstboom bij Wiegel Tuinen op de Lijtweg
gaat er € 1,50 naar LOHC. Bij bomen boven
de € 25,= zelfs € 2,50. Neem bij aankoop
wel een LOHC-item mee zodat ze weten dat
je lid bent van LOHC (zie ook www.lohc.nl)

SBC-BESTUUR STELT ZICH VOOR:
CLAARTJE HEEREMA

Claartje Heerema is sinds 6 jaar actief in de SBC
commissie waarvan de eerste jaren in de
commercie en sinds een paar jaar met Lucienne
Krijt in een duo'baan' voor het organiseren van
activiteiten en evenementen. Hieronder vallen
o.a. de Langs de Lijn borrels, bedrijfsbezoeken,
nieuwjaarsreceptie, eindejaarsdiner etc.
Haar hobby's zijn fitness, skiën, zeilen, koken en
lezen. Ze heeft twee zonen die beiden keep(t)en.
Jelle keept in de B2 en Klaas is dit jaar gestopt
met keepen omdat hij in Whales op school zit. Ze
vindt het leuk om actief te zijn in de SBC en op
deze manier een steentje bij te dragen aan de
inkomsten voor de club.

