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VAN HET BESTUUR

ABA doet meer
Dat er bij de ABA veel gebeurt, werd ook tijdens de jaarvergadering door verschillende 
leden opgemerkt. De opkomst was zonder meer goed en de stemming zeer positief. Er werd 
openlijk vertrouwen uitgesproken in het bestuursbeleid en het toenemend aantal activiteiten 
dat ABA onderneemt. In dit artikel, in willekeurige volgorde, een overzicht van wat ABA 
voor leden doet. In dit overzicht vindt u recente, nieuwe activiteiten, die sinds de vorige 
uitgave van ABA Today zijn geïnitieerd.

ABA WEDSTRIJDSPONSOR 
MAN OF THE MATCH
Sinds dit seizoen heeft niet alleen Ajax, maar ook de 
ABA, iedere thuiswedstijd een wedstrijdsponsor. De 
naam van de sponsor wordt royaal in beeld gebracht 
op de schermen in de ABA ruimten en in de ABA app. 
Ook tijdens de bekendmaking van de winnaar van 
de Man of the Match staat de wedstrijdsponsor volop 
in de schijnwerpers. Er doen steeds meer ABA leden 
aan deze prijsvraag mee. Via de app kunnen leden tot 
kort voor het wedstrijdeinde bekend maken, wie zij 
de beste Ajacied in de wedstrijd vinden. Dat kan een 
andere speler zijn dan Ajax heeft gekozen, want in dit 
geval gelden de meeste stemmen.

Wilt u weten wat wedstrijdsponsoring allemaal 
inhoudt en hoe ook u wedstrijdsponsor kunt 
worden? Neem contact op met ons secretariaat. 

Een overzicht met de wedstrijdsponsors van dit 
seizoen treft u elders op deze pagina aan.

DINER OF LUNCH IN DE ABA LOUNGE
Voor de wedstrijd heerlijk à la carte lunchen of 
dineren in de ABA Lounge? Steeds meer ABA 
leden ervaren de haute cuisine kwaliteit van de 
arrangementen die ABA haar leden biedt. Een 
groot compliment voor de hele keukenbrigade 
van Maison van den Boer, die onder toezicht 
van het ABA bestuur, keer op keer de allerbeste 
gerechten serveert. Het komt tegenwoordig voor 
dat er voor de wedstrijd geen plek meer is. Onze 
tip: voorkom teleurstelling en reserveer tijdig via 
de ABA app.

NIEUWE ABA WEBSITE
De ABA heeft een nieuwe website. “Dat werd 
tijd”, horen wij u denken en u heeft gelijk. 
Onze nieuwe site is helemaal up-to-date en 
alle algemene informatie over de ABA staat er 
op. Ook ons ABA Today Magazine is als een 
bladerbare digitale publicatie terug te vinden. 
Wat er niet op staat is ‘Nieuws’. Daarvoor hebben 
we de ABA app (zie onder). De nieuwe website 
is gebouwd door onze partner ZPRESS Media 
Group, uitgever van het ABA Today Magazine. 
Zij hebben ons enorm geholpen met het creëren 
van relevante content en het bouwen van de 
website zelf. ZPRESS bedankt!

ABA APP
De ABA app wordt steeds meer gebruikt. Dat 
tonen de gebruikersgegevens ons aan en dat 
merken we ook binnen de ABA. Daar wordt de 
app steeds vaker geraadpleegd. Ook het aantal 
functionaliteiten van de app groeit. Zo is er een 
‘knop’ met informatie over Ajax 1, waar onder 
andere de wedstrijdopstelling bekend wordt 
gemaakt. Daarnaast raken ABA leden steeds meer 
gewend aan het gemak van het gebruik van de app, 
zoals bij het reserveren voor lunches/diners en het 
doorsturen van de QR toegangscode naar gasten.

ABA bestuurslid Roy 
Klockenbrink (links) en 
wedstrijdsponsor Henk 
Stolp van Uniek Parken 
maakte na afloop van 
de wedstrijd Ajax – 
ADO Den Haag (5-1)
de winnaar van de Man 
of the Match verkiezing 
bekend.

▶

www.ducadelcosma.com
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The best of both worlds
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Frits en zijn echtgenote Arienne Plaisier, mede aandeelhouder
en directeur van Axell Claims Services B.V.

ABA WEDSTRIJDSPONSORS 
2018 -2019
Aviocom B.V.
Holland Casino
Uniek Parken B.V.
Van Galen Logistiek B.V.
YourGift Cards B.V.

Vaak worden deze bij één van onze leden gehouden. 
Dit ABA event is ontstaan op initiatief vanuit een 
aantal ABA leden om in een andere ambiance over 
elkaars business praten. De belangstelling voor de 
netwerkborrels groeit. Op 25 januari 2019 is er weer 
een bijeenkomst geweest in de Ziggo Dome.

ABA leden die interesse hebben en willen deelnemen 
aan deze bijeenkomsten zijn van harte welkom. En 
als u gastheer van een ABA Business to Business 
netwerkborrel wil zijn, dan horen wij dat graag. U kunt 
zich hiervoor aanmelden via ons secretariaat.

ABA THEMA AVOND
De thema-avond met Louis van Gaal, één van de 
succesvolste trainers van ons land, en de bekende 
voetbalcommentator Sierd de Vos, werd niet alleen zeer 
goed bezocht. Ook de waardering voor deze nieuwe 
ABA activiteit was zeer hoog. Het smaakt naar meer, 
werd er al geroepen. Dat ligt zeker in de bedoeling.

NIEUWJAARSBORREL ABA EN AJAX
In januari was er weer de traditionele 
nieuwjaarsreceptie die ABA samen met Ajax 
organiseerde. Ook op die ‘gemixte’ bijeenkomst in 
Hotel Arena in het Oosterpark waren er veel ABA 
gezichten aanwezig.

ABA TODAY MAGAZINE
En dan sluiten we dit artikel ‘ABA doet mee’ af met 
onze trots: ABA Today. Ons magazine wordt met veel 
passie en enthousiasme gemaakt door Ajacieden voor 
Ajacieden. Chapeau aan iedereen, die van ABA Today 
iedere keer weer (en vanaf dit seizoen een uitgave meer) 
een mooi, interessant en zeer gewaardeerd nummer 
weten te maken.

ABA LIFESTYLE SERVICES
Exclusief voor ABA leden hebben wij een fantastische 
aanbieding: de ABA Black Pearlcard (ter waarde van 
€ 499,- per jaar). Met deze persoonlijke service card 
krijgt u toegang tot de unieke ABA lifestyle services 
die Pearlcard biedt. U en uw gezin kunnen genieten 
van unieke services en privileges, zowel zakelijk als 
privé op het gebied van Healthcare, Lifestyle, Travel, 
Conciërge, Events, Trusted Advisors, Build & Design 
en de Wine Circle. Pearlcard opent deuren voor 
iedereen die het mooiste uit het leven wil halen en 
open staat voor nieuwe ervaringen. Via pearlcard.
com/aba kunt u zich kosteloos registreren en ligt er 
een wereld vol exclusieve services op u te wachten.

NAAR EUROPESE UITWEDSTRIJDEN 
MET ABA EN AJAX
Afgelopen kwalificatieronde van het Champions 
League Toernooi zijn er veel ABA leden meegegaan 
naar de uitwedstrijden in München, Lissabon en 
Athene. Deze compleet verzorgde reizen organiseert 
ABA samen met Ajax. Wij hebben hiervoor onze 
krachten gebundeld en in alle gevallen, tot nu toe, voor 
onze leden een plaats weten te reserveren. Binnenkort 
staat er weer een reis op het programma, naar Madrid 
dit keer. Samen met Ajax hebben wij een fantastisch 
vijfsterren hotel in hartje Madrid gevonden. Het belooft 
een fantastische reis te worden...

ABA BUSINESS TO BUS INESS 
NETWERKBORRELS 
Het is inmiddels een begrip onder de ABA leden die 
graag in contact komen met andere ABA leden om 
elkaar beter te leren kennen. De ABA Business to 
Business Netwerkborrels zijn daar dé gelegenheid voor. 

Email: ABA@pearlcard.com | Website: Pearlcard.com/ABA | Telefoon: 088 511 55 33
Adres: Koningslaan 52 | 1075 AE Amsterdam | The Netherlands

LIDMAATSCHAP ABA LIFESTYLE SERVICES:
1234 5678

BEDRIJFSNAAM:
Ajax Business Associates

LID SINDS:
1991
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Onze wereld vraagt erom.

The future is data-driven
Data zijn de bouwstenen van de 21e eeuw. Door slim datagebruik kun je een gebouw beter sturen. 
En dat voegt waarde toe aan je bedrijf. Zowel in termen van efficiency en duurzaamheid als in termen van 
comfort. 

Als strategische partner van de Amsterdam Innovation Arena zetten wij maximaal in op besparing in 
onderhoud, lager energieverbruik en verhoging van de belevingswaarde van bezoekers. Met een innovatief 
gebouwmanagement-systeem brengen we alle technische systemen in het stadion samen en worden KPI’s 
vastgesteld om continu te kunnen verbeteren. 

Speciale sensoren verzamelen data van de aangesloten apparatuur. Data-analyse stelt ons in staat storingen 
vroegtijdig te detecteren en zelfs te voorkomen. Samen met partner Honeywell maken we van de 
Amsterdam ArenA een vlaggenschip op het gebied van datagestuurd opereren. Preventief en protocollair 
onderhoud maakt plaats voor voorspelbaar en datagestuurd onderhoud. 

Voor ons staat het primaire proces van onze opdrachtgevers altijd voorop. We stellen alles in het werk om 
Amsterdam ArenA optimaal te laten presteren. En dat vertaalt zich in een mooie toekomst met memorabele 
wedstrijden en grootse evenementen.

De ambities van Amsterdam ArenA en BAM Bouw en Techniek komen volledig met elkaar overeen. 
Het verlengen van de foundersovereenkomst is daarom een logisch gevolg. 

Wij zijn trots op onze langjarige relatie met Amsterdam ArenA. 

BAM Bouw en Techniek - Regio Midden  |  Regulierenring 35, 3981 LA Bunnik  
Postbus 17, 3980 CA Bunnik  |  T (030) 256 86 20  |  E midden@bam.nl |  www.bambouwentechniek.nl

BAM Bouw en Techniek staat voor  integraal 
denken en doen. 

Dat doen wij niet alleen fysiek maar ook digitaal. 
Eerst  ontwikkelen, bouwen en exploiteren we de 
leefomgeving  digitaal, om deze later fysiek te 
kunnen realiseren en exploiteren. 

BAM Bouw en Techniek realiseert  vastgoed voor 
wonen, werken en recreatie. Het zijn huisvestingen 
die flexibel zijn in functie en ruimte en daarnaast 
de maximale beleving geven. 

We zijn de ultieme partner voor de volledige 
levenscyclus van een gebouw. Van planvorming en 
realisatie tot langdurige exploitatie en onderhoud. 
Onze betrokkenheid, op basis van innovatie, 
ervaring en expertise, laat ons commitment zien 
en zorgt voor integraliteit. In ieder aanbod staat 
de energietransitie voorop. 

Wat is de impact op de mens, op de maatschappij 
en op de financiële exploitatie. Dit zijn de vragen 
waarop BAM Bouw en Techniek altijd het juiste 
antwoord biedt.

Building the 
present, creating 
the future.
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