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WELKOM

4 maart
VRIJMIBO va 17.00 uur
6 maart
Langs de lijnborrel
Sponsor Accor Hotels
20 maart
Langs de lijnborrel
31 Maart
Bedrijfspresentaties
10 april
Langs de lijnborrel
24 april
Langs de lijnborrel
8 mei
Langs de lijnborrel
27 mei
Fietsen met Ulrich

Beste leden,
Dit is alweer het tweede business bulletin en de
eerste met een welkomstwoord van mij als
nieuwe voorzitter. Het bulletin is geïntroduceerd
om meer aandacht te geven aan elkaars zakelijke
activiteiten en zo bij te dragen aan het vervullen
van de doelstelling om de leden met elkaar te
verbinden en een hecht netwerk te genereren. U
allen weet dat een netwerk belangrijk is. Door
elkaar beter te leren kennen, gun je elkaar sneller
business. En dan doel ik niet alleen op directe
business, maar ook op het waar mogelijk elkaar
introduceren en/ of samen optrekken. Kennis
delen, elkaar inspireren en energie geven. Leuke
dingen doen met leuke mensen! En daarbij
funden we LOHC en helpen we onze hockeyclub
haar ambities te verwezenlijken. De SBC staat
voor de uitdaging om een nieuwe en/of jongere
garde aan zich te verbinden. Ik wil mij graag
daarvoor inzetten en heb daarom volmondig ja
gezegd toen ik gevraagd werd voorzitter te
worden. Wij als bestuur hebben uw hulp nodig.
1+1=3: neem een relatie of een ondernemende
ouder uit het team van uw kind mee naar de
vrijmibo 4 maart as. The proof of the pudding is in
the eating, immers. Graag tot de 4e. Ik kijk er naar
uit!
SBC-LID IN DE SPOTLIGHT
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Dit jaar alweer 33 jaar lid bij LOHC, van mini tot
Vet A. Van jeugdcommissie tot SBC lid. In alle
eerlijkheid, ben niet de pro actiefste SBC-er
geweest de afgelopen jaren, maar daar komt
verandering in. Zal ook veel meer op de club zijn
de komende jaren en niet alleen de zondagen,
maar ook de zaterdagen aangezien mijn zoon
Julian in F1 speelt.
Pietia Laarhoven
Hockey is 1SBC
vanLOHC
mijn hobbies, maar werken ook.
Voorzitter
Ik werk inmiddels al ruim 13 jaar bij de Infotheek
groep en 5 jaar terug heb ik de mogelijkheid gehad
om mij in te kopen. Dat geeft toch wel een andere
dimensie aan hoe je tegen zaken aankijkt.

Infotheek, Be different, buy smarter. Dat is onze
missie & visie en waar Infotheek voor staat en wat
we ook graag uitdragen. Wees slim en koop niet
het allernieuwste en -duurste model, maar koop
wat u écht nodig heeft. Met deze visie in het
achterhoofd startten de oprichters het bedrijf
Infotheek in 1991 en nog steeds volgen we deze
strategie. Neem als voorbeeld de Iphone. De
Iphone 6s het laatste model, maar dat wil toch
niet zeggen dat de Iphone 5, 5s of 6 niet meer
werkt? Die voldoen prima, het verschil: je
bespaart tot 70% op de aanschaf versus het
laatste model. Is het nu een telefoon, een pc, een
laptop, een server, een printer en ga zo maar
door, deze formule kan je bijna overal op
toepassen. En niet alleen in de ICT, bijv. bij de
Intersport zag ik dit ook van de week. Denk aan
een restpartij ski’s uit 2015… zullen die nog
glijden? Mijn mening: vast wel!!
Daarnaast kunnen we nog extra besparingen
realiseren door oude apparatuur op te kopen die
vervangen wordt. In ons warehouse zijn we bijv.
in staat om bijvoorbeeld 500 iphones per dag te
controleren, te repareren en weer zo goed als
nieuw in een nieuwe doos te plaatsen met nieuwe
accessoires om vervolgens nog een paar jaar mee
te gaan.
Met dit besparingsconcept hebben we de
afgelopen 5 jaar een groei op jaarbasis van 30%
gerealiseerd met een omzet in 2015 van 320
miljoen. Tevens hebben we flink uitgebreid in het
buitenland en zijn we nu een internationaal
bedrijf met vestigingen in elf landen en meer dan
500 werknemers. Hoofdkantoor & warehouse zat
en zit nog steeds in Leiden.
Samen met ‘doen’, ‘zorg’ en ‘ambitie’ is ‘trots’
onderdeel van onze kernwaarden. We doen waar
we goed in zijn, dragen zorg voor klant, partner en
medewerker,
zijn
ambitieus
in
onze
doelstellingen en willen de lat iedere dag een
beetje hoger leggen. Ook hebben we een eigen
stichting, IT4Kids, waaraan klanten de
opbrengsten van hun oude apparatuur kunnen
doneren die er vervolgens voor zorgt dat kinderen
kunnen sporten die dat nu niet kunnen.
Ik nodig jullie uit om een kijkje te nemen op onze
vernieuwde website, ook om onze andere
werkmaatschappijen te vinden, zoals onze
webshop 4Launch, FLEX IT RENT, Enterprise
Solutions. https://infotheek.com
Tot snel op de club,
Aat van de Polder
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SBC-NIEUWJAARSDINER

ACTIVITEIT

Op vrijdag 15 januari 2016 vond het SBCNieuwjaarsdiner plaats in het glazen huis. Ruim
60 aanwezigen luisterden naar Christine Boland,
trendwachter. Zij nam de mensen mee naar wat
ons allemaal te wachten staat en op ons af gaat
komen. Deze presentatie werd mogelijk gemaakt
door ABNAMRO Bank.

Op 10 december jl. brachten de leden van de SBC
een bedrijfsbezoek aan Shell.
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Na deze boeiende presentatie waren er van
Maike van Dam woorden van dank voor de
vertrekkende commissieleden Dirk-Jan Oomens
en Annette Timmermans. Daarna bedankte Wim
Iserief op zijn beurt vertrekkend voorzitter Maiko
en introduceerde hij en de nieuw voorzitter van
de SBC commissie: Pietia Laarhoven. Tot slot
werden enkele trouwe SBC-leden Jerôme van
Zuylen, Rob Mudde en Jeroen Krijt eens extra in
het zonnetje gezet.
Na al deze mooie woorden werd genoten van een
walking dinner, verzorgd door ons SBC-lid Tanjim
Brom van Wine & Dine met op de achtergrond live
music.

Wist u dat:
 U voor deze rubriek maandelijks informatie
kunt insturen. Denk hierbij aan
(bedrijfs)nieuws dat u wilt delen met collega
sponsoren. Lever u tekst aan via sbc@lohc.nl
 Uitnodigingen en nieuwsbulletins nu nog
sneller verstuurd kunnen worden dankzij
Infotheek dat een laptop aan het bestuur van
de SBC ter beschikking heeft gesteld
 Voor leden van de SBC het glazenhuis ook te
huur is voor lezingen, presentaties, trainingen,
bedrijfs-/kerstborrel e.d.
 4 maart is weer de eerste vrijdagmiddagborrel
(VRIJMIBO)
 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
Hockeypeople Recruitment
 Dankzij de Peutactie “tank voor je club” van
sponsor autobedrijf Detom de club een cheque
van € 403,= in ontvangst heeft mogen nemen

Ruim 25 belangstellenden werden ontvangen
door gastheer en oud SBC-lid Martin Ten Brink.
In een speciale ruimte met een levensgroot
touchscreen gaf Martin in vogelvlucht weer waar
Shell voor staat en wat ze allemaal doen.
Na deze boeiende presentatie toog het hele
gezelschap naar de overkant van de straat, naar
het Worldhotel Grand Winston van SBC-lid
Patrick Bruins.

Onder het genot van de een drankje en een
bitterballetje sprak voorzitter Maiko van Dam
alle aanwezigen nog even kort toe en kreeg
iedereen een vrolijke kerstmuts.
SBC-BESTUUR STELT ZICH VOOR:
ROGIER BOS

Rogier is sinds december 2015 actief in de SBC.
Als penningmeester houdt hij zicht op de
budgetten van alle activiteiten van de SBC, en de
facturatie van alle sponsor-, en SBC activiteiten.
Al meer dan 7 jaar is Rogier de Nederlandse
vertegenwoordiger van Berlin Hyp AG, een
Duitse financier van commercieel onroerend
goed. Zijn hobbies zijn natuurlijk hockey, maar
ook tennis, en golf. Rogier heeft 3 hockeyende
kinderen. Isis (10) speelt in ME1, Julie (8) in
ME10, en Bruno (6) sinds kort bij de Benjamins.
Hijzelf trimt op zondagmorgen met de OKH, en
coacht de meisjes uit E10.
Rogier vind het mooi iets bij te dragen aan de
club, en niet alleen aan de zijlijn te staan.
Bovendien staat gezelligheid bij hem hoog in het
vaandel, net zoals bij alle acitiviteiten van de
SBC.
Voor contact: penningmeestersbc@lohc.nl

