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Roy Klockenbrink is tijdens de algemene ledenver-
gadering benoemd als nieuw bestuurslid van de Ajax 
Business Associates | ABA. Zijn hoofdtaak wordt 
het versterken van de zakelijke banden tussen de 
ABA-leden. Roy heeft meer dan genoeg ideeën om 
daar het voortouw in te nemen.

Roy Klockenbrink

In het vorige nummer van ABA Today kwam Roy 
Klockenbrink ook aan het woord. In die uitgave 
plaatste hij samen met Raymond Amesz van Mercedes-
Benz dealer Stern een oproep voor ABA Ambassadeurs. 
Dat heeft hij geweten, want inmiddels is Roy benoemd 
tot ABA-bestuurder. ‘Ik heb erg veel zin in m’n nieuwe 
functie als bestuurslid van de ABA. Want er moet nog 
het nodige gebeuren. Mijn focus ligt op het versterken 
van de zakelijke banden tussen de ABA-leden. Ofwel, 
in bestuurlijke taal: ‘het bevorderen van de Business to 
Business activiteiten’. Dat ligt mij wel. Het sluit goed 
aan bij mijn expertise op het gebied van marketing & 

sales. Ik heb binnen het ABA-bestuur de portefeuille 
overgenomen van Cees van der Voorden, onze 
nieuwe voorzitter. Een mooie portefeuille, waar ook 
ABA Today in zit. Wat was ik trouwens aangenaam 
verrast toen ABA Today eind vorig seizoen op de mat 
plofte, zeg. Van een krantje naar een magazine, zeer 
professioneel! Dat past helemaal bij de ABA. Ik kijk nu 
al uit naar dit nummer’.

HORLOGES GELIJK
‘ABA is een professionele business club’, beweerde 
Roy Klockenbrink in het vorige nummer. ‘Daar sta 
ik nog steeds volledig achter, maar het kan altijd 
beter en daar ga ik mij enthousiast voor inspannen. 
De uitdaging wordt om de netwerkfunctie van ABA 
verder te versterken. Hoe? Door te zorgen dat de 
leden elkaar nog beter leren kennen en met elkaar 
ook contact zoeken buiten de ABA om. Hierdoor 
kan ABA een nog beter business platform worden. 
Daarnaast liggen er meerdere schone taken om ABA 
verder te professionaliseren. Belangrijke vraagstukken: 
‘waar staan we nu, waar willen we als ABA naar 
toe en hoe willen we dit bereiken?’. Ik popel om bij 
de invulling van die vragen, samen met de andere 
ABA-bestuurders, een rol te spelen. Natuurlijk zijn 
we allemaal vrijwilligers, dat heeft z’n beperkingen en 
ook z’n charmes maar bovenal zijn alle bestuursleden 
professionals met diverse expertises en is het 
fantastisch om met zo’n gedreven groep te mogen 
werken. Belangrijk is dat onze horloges gelijk staan, dat 
we duidelijk weten wat onze leden met de ABA willen 
bereiken en hoe wij dit kunnen faciliteren’.

AVIOCOM
Roy Klockenbrink is oprichter / directeur / eigenaar 
van Aviocom, een bedrijf dat zich sinds 2005 richt op 
de verkoop en distributie van onderhoudsproducten 
voor de luchtvaartindustrie. Roy is zijn carrière 
begonnen bij KLM waar hij de luchtvaart heeft leren 
kennen. Vervolgens was hij directeur bij multinational 
Henkel en in goede samenwerking met Henkel 
kreeg Roy de kans zijn ambities waar te maken. 
Inmiddels werken er 12 mensen bij zijn bedrijf dat 
onlangs is verhuisd naar een gloednieuw pand op het 
luchthaventerrein van Lelystad, dat naar verwachting 
de tweede luchthaven van Nederland gaat worden.
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