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Henny Kok is geboren en getogen in Groenlo in de 
Achterhoek. Hij woont daar samen met zijn vrouw  
Brigitte nog steeds en het bevalt hem prima.  
‘Geen files, amper criminaliteit en toch centraal tussen  
de Randstad en het Ruhrgebied’, zegt hij. ‘Mijn kinderen 
zijn wel naar de Randstad vertrokken, één woont in  
Den Haag en twee wonen in Amsterdam. Na mijn studie 
ben ik begonnen bij BonsenReuling. Dat was toen een 
regionale accountant, maar is tegenwoordig veel meer 
een ondernemersadvieskantoor met 150 medewerkers, 
verdeeld over 4 regiokantoren en een bezoekadres in 
Düsseldorf. Daar werk ik nog steeds, al zo’n 35 jaar.  
Dat klinkt misschien wat saai, maar dat is het niet 
hoor. “Verandering is een constante” in ons vak en daar 
hou ik van.’ Henny is directeur en mede-eigenaar van 
BonsenReuling.

ONVERGETELIJKE HERINNERINGEN
Henny weet nog als de dag van gisteren wanneer hij door 
het Ajax virus besmet is geraakt. Henny Kok: ‘Dat was 
tijdens de finale in 1971 op Wembley tegen Panathinaikos. 
Ik was toen 9 jaar. Die wedstrijd en ook de huldiging staan 
nog helder op m’n netvlies. Zodra ik van m’n ouders zelf 
met de trein mocht reizen, ging ik naar Amsterdam om 
in De Meer naar de trainingen van Ajax te gaan kijken. 
Vanaf centraal met lijn 9 naar de Middenweg, dat zijn 
onvergetelijke herinneringen.’

DAGJE AMSTERDAM ARENA
Henny Kok: ‘Wij hebben als BonsenReuling al heel wat 
jaren business seats en zijn lid van ABA. Dat is voor ons 
een belangrijke relatiemarketing activiteit. Wij bieden 
onze relaties als cadeau ‘een dagje Amsterdam ArenA’ aan 
en dat is zeer gewild. Of het nu gaat om een thuiswedstrijd 
van Ajax of het Nederlands elftal, of om een concert, onze 
plekken zijn al tot ver in 2017 volgeboekt. Natuurlijk hoort 
daar een diner in de ABA-Lounge bij. Er zijn ook klanten 
die blijven overnachten en het combineren met andere 
activiteiten in onze hoofdstad. De reacties van onze gasten 
op zo’n dagje ArenA zijn, zonder uitzondering, heel 
positief en daar doen we het voor.’

ACTIEF BETROKKEN
Henny Kok is sinds de laatste jaarvergadering benoemd als 
bestuurslid. Zijn portefeuille is die van penningmeester. 
Henny Kok: ‘Natuurlijk is het een eer als je voor een 
ambitieus zakennetwerk als ABA voor een dergelijke 
functie gevraagd wordt, waarbij de onlosmakelijke band 
met Ajax voor mij wel een belangrijke voorwaarde is. Ik 
word wel vaker voor bestuursfuncties op vrijwilligersbasis 
gevraagd, maar daar pas ik voor. In dit geval gaan mijn 
ambities verder dan alleen ‘op de winkel passen’ en mijn 
taak als penningmeester invullen. Ik vind de fase waarin 
Ajax en ABA zich bevinden interessant. Ik zie het als een 
uitdaging om vanuit mijn rol als ABA bestuurder actief 
betrokken te zijn bij de verdere ontwikkelingen, heel 
dichtbij de club waar ik in 1971 verliefd op werd.’
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Henny Kok is de nieuwe penningmeester van 
Ajax Business Associates | ABA. Hij neemt het 
stokje over van Peter Brugman, die deze taak 
op interim basis meer dan goed heeft ingevuld. 
Henny ziet het als een uitdaging om actief 
betrokken te zijn bij de verdere ontwikkelingen 
binnen ABA en Ajax.
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