
Businessclub De Groene Velden bestaat 20 jaar 
Eind oktobe, 2021 bestaat de businessclub 20 Jaar. 
Alle begunstlge, ontvangen mede daarom het Groot 
Veenendaals Sportclub Boek. Samengesteld door 
Co Keulstra en vorige ""'€k vnjdag 24 september 
gepresenteerd In ons buslnessliome. 

De Jublleum-actlvlteltenlljst wordt op 30 oktober weer 
een stukje korter. Na de thuiswedstrijd van het eerste 
e�tal van De Merlno's hopen we zo veel mogelijk 
oud-bestuursleden en oud-leden en huidige leden van 
de Businessclub te rrogen begroeten voor een hapje 
en een drankje. �oral bedoold om elkaar weer eens 
te Zien en te bedanken voor de Inspanningen In de 
afgelopen Jaren, 

� 
De Groene Velden 
Onze oude getrouwe clubman Gert Blad zet zlclh de 
komende weken In om zoveel mogelijk oud-leden op te 
sporen en uit te nodigen. Schroom n let: meld uw komst 
bij onze secretans Gerle Hootsen vla 
secretariaat@degroonevelden.com 

Niet vergeten: 12 oktober - Formule 1 avond In het 
buslnesshome. 

TMS Interim introduceert uniek beloningsprogramma 
TMS Int en m voe,t al ru lm 12 Jaar mobiliteitsprogramma\; 
uit In geheel Nedenand. De laatste Jaren draalt liet vooral 
om het bevorderen van duurzame mobiliteit. Bevordernn 
van het gebruik van de flets en het Openbaar Vervoer 
In het woon-werkve,keer en zalkel Ijk verkeer voert dan 
meestal de boventoon. De laatste tijd aangevuld met het 
bevorde,e,i van elektrisch rijden, van e-blke tot elektnsche 
auto's en het gebruik van deemetsen en deela1.Ito's. 

Terugdringen van de uitstoot van CO2 en Fijnstofwordt 
steeds belangrijker. Nederland heeft als ondertekenaar 
van het ki lrnaatakkoord een forse opdraclit. Dat kan 
niet lukken zonder het schoner maken van onze 
mobllltelt. Bovendien lieeft vooral het bevorderen van liet 
gebruik van de fiets In het woon-werkverkeer positieve 
effecten op de gezondlield van medewerkers. Minder 
Ziektedagen en meer productie op de werk\Joor zijn 
Inmiddels bewezen effecten. 

'Moblmlles Is opgericht om bedrijven, Instellingen en 
gemeenten te ondersteunen In het realiseren van meer 
duurzaam reizende medewerkers", aldus oprlclhter Teus 
van Grootveld, 

Moblmlles Is een beloningsprogramma voor 
medewerkers die op een duurzame manier l1un woon
werk kilometers en hun zakellj ke ntten afleggen. Fietsen. 
lopen. met liet openbaar vervoer reizen, elektrisch rijden 
(van e-blke tot auto), llet valt allemaal onde, duurzaam 
reizen. Het gaat Immer om het terugdringen van de 
uitstoot van 002 en ftjnstof. 
Duurzaam afgelegde kilometers worden ge,eglstreerd en 

beloond met Moblmlles 
punten. Die kunnen 
worden Ingewisseld voor 
art lkelen uit de webshop 
van M oblrnlles. Deze 
art lkelen worden dan ook 
nog eens thu Is of op het 
werk bezorgd door een 
duurzaam opererende 
pakketbezorger, meestal 
een Fietskoerier. 

mobimiles 
duurza belon�n 

van du urn 111! lol an ,eten 

Reis duurzaam en spaar duurzaam 
= dat is Mobimiles www.mobimiles.nl 

Juist dit slult aan bij fietsprogramma dat onlangs In 
gelhtroduceerd In Veenendaal. Teus van Grootveld: 
"Wat zou nu mooier zijn, dan dit In Veenendaal en 
Rlienen ontworpen programma te koppelen aan dit 
Veenendaalse Fietsprogramma. Mee, lokaal kan haast 
nletl � 00% Veens!• 

M oblrnlles Is zo opgezet dat het bln nen elk bedrijf van 
een beetje omvang kan worden gel'ntroduceerd en vooral 
ook gedur6flde langere tijd kan draaien. Anders reizen 
Is een gedragsverandering en dat gaat niet vanzelf. 
Daar Is tijd en aandaclht voor nodig. M oblmlles levert 
dat. Ovengens kan Moblml les ook door een aarital 
samenwe,kende bedrijven worden Ingeze t 

Meer weten: vangrootveld@moblmlles.nl 
of bel 06 55880651 . 
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Twee club iconen bij De Merino's 
VEEN EN DAAL- Jan Achterberg Is al 
22 Jaar lld bij De Merlno's. HIJ voetbalde 
J aren lang In een wlendenteam. Zijn 
docliter Danljela voetbalde bij de mini's 
en Jan werd daar al snel leider van. Nu Is 
hij al drie Jaar Jeugdvoorzitter. Anderlialf 
Jaar geleden hebben ze een n Ie uwe 
sponsorcommlsse opge,lcht met Ge,tjan 
van Nleuwamerongen, Ria van de KI ft, 
Wlloo van Engelenburg en Jan Achterberg. 

De nieuwe commissie ging voortvarend 
van start 6fl heeft In korte tijd veel sponsors 
voor De Menno\; en de Businessclub 
de Groone Velden binnengehaald. Jan 
vertelt: o11 De vorige spJn-sorcommissle 
was een beetje In het slob geraakt en wij 
hebben liet nieuw leven Ingeblazen. Met 
succes. We hebben het sponsoraanbod 
verdubbeld en een lieuvel langs de lange 
Zijde van het veld gecreëerd, waar we onze 
reclanieborden van de sponsors op liebben 
geplaatst. Een praclitlg gezlclit. Samen 
met WI lco bezoeken we bedrijven die 
belangstelling hebb6fl In onze vereniging 
en In de Businessclub. Dan maken we een 
goede deal voor belde partijen. We laten 
dan een mooi reclamebord maken die we 
samen met andere \rlJwtlllgers op de lieuvel 
plaatsen." 

WI lco van Engelenburg: 'In eerste I nstantle 
bezoekt Jan het bednr dat Interesse toont 
en samen gaan we dan naar de aspirant 
sponsor om een contract aan te bieden 
en te tekenen. We houden rekening 
,net de wensen van de klant en komen 
er samen meestal wel ult. De nieuwe 
sponsor kan kiezen voor ondersteuning 
van de vereniging of voor de Businessclub, 
kan ook voor belden. Niet alleen Zijn we 
gegroeid wat betreft nieuwe bedrijven 
die ons sponsoren, maar de vereniging 
blijft ook groeien. Vooral de Jeugd woot 
ons te vlnd6fl. En het nieuw opgezette 
damesvoetbal loopt als een trein. We zijn 
hard op weg om e€f"I club van formaat te 
worden.' 

&fffUIBERS 
E..J ELEKTROVAKZAAK

THE BIG 
EVENT 
DÉ INRUILSENSATIE VAN EUROPA! 

+� GRATIS TANK- OF LAADPAS
� T.W.V. € 500 + � GRATIS ACCESSOIRES

� T.W.V. € 250 

Van 4 tot en met 9 oktober is het weer The Big Event. 

Tijdens The Big Evenl van Opel stapje direct en zeer voordelig in een nieuwe Ope. Wanlje krijgt voor alles wat rolt 

of rijdt tot€ 2.000 extra inruilwaarde, een tank- of laad pas van€ 500 én gratis accessoires t.w.v.€ 250. En k·es je 

voor een Opel uit voorraad, dan kun je direct instappen 1 Meer interesse in Private Lease? Dan profteer je tijdens 

The Big Event van éxtra scherpe Private Lease tarieven. Bekijk het volled·ge aanbod op onze website en bere en 

alvast jouw Autotelex i ruilwaarde. 

Wat ook rolt? Een prop papier! Scheur deze pagina uit, maak er een prop van en lever 'm in! 

• Apeldoorn 
, Arnhem 
• Barneveld 
· Deventer 

• Dronten:o: 

• Ede 
· Elst 
. Epe' 

• Lelystad 
• Nijkerk' 
· Wageningen' 
• Zeewolde' 
·Zwolle 

• Bunschoten-Spakenburg, Wijnand's Auto Service 
· Elspeet, Autobedrijf Franken e.v. 
• Zutphen, Auto Hlllen 
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· Doetinchem 
· Doorn>pljk" 

• Harde:rwijk 
· IJsselmuiden' www.broekhuis-opel.nl 


