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Het laatste nieuws

ING en Businessclub
CWO nodigen je uit!
Zlatan Ibrahimović, Cristiano Ronaldo en Luis
Suárez – ze hebben één ding gemeen: alle drie
kregen ze te maken met Bas Nijhuis. De
Nederlander fluit op het hoogste niveau van het
internationale voetbal. Al op jonge leeftijd wist hij
dat hij een passie had voor voetbal. Op 15 oktober
2019 krijg je de kans om het boeiende verhaal te
horen van deze internationale topscheidsrechter én
bakker. Hoe bereikte hij de top? Hoe gaat hij om
met de sterspelers en hun sterallures? Deze
bijzondere gastspreker komt naar BusinessBoost
Connect om je te vertellen wat hij moet doen en
laten om zijn doelen te halen. Het belooft een
mooie middag te worden, vol verrassende
anekdotes. Na het inspirerende verhaal van Bas ga
je samen met ondernemers van ander Business
Clubs in gesprek over verschillende thema’s. Een
zeer inspirerend en afwisselend programma,
waarbij je de mogelijkheid hebt om met
sportminded ondernemers te connecten. Deze
bijeenkomst zal vanaf +/- 15.30 uur plaats vinden
in het Kasteel, het stadion van Sparta.
Aanmelden kan vanaf heden via een email
naar businessclub@svcwo.nl .
Let op! ING is de organisator van dit event!

De selectie is afgelopen zaterdag met een compleet
nieuwe trainersstaf gestart aan de voorbereiding op
het nieuwe seizoen, waarna de komende weken
ook de jeugd zal gaan starten nu de vakantie
alweer tegen het einde aan gaat lopen. Ook de
voorbereidingen voor het nieuwe "Businessclub
seizoen "zijn inmiddels in volle gang, de factuur
t.b.v. uw lidmaatschap is inmiddels verstuurd en
het eerste echte evenement staat inmiddels ook al
vast. Noteer zaterdag 21 december alvast in de
agenda voor een gezamenlijk bezoek aan Sparta
Rotterdam - AZ, meer info volgt later!
Neem hierbij de uitnodiging voor de ING
Businessboost van 15 oktober a.s. (verderop in
deze nieuwsbrief meer info!) en we zijn alweer in
volle vaart bezig!

Heeft u de kosten voor uw
lidmaatschap al voldaan?
Inmiddels zijn alle facturen verzonden
en hebben alle leden de factuur t.b.v.
het lidmaatschap voor het nieuwe
seizoen ontvangen. We zijn erg blij
dat al veel leden de factuur, tussen
alle vakantiedrukte door, hebben
voldaan. Is dit bij jou nog niet
gebeurd, doe dit dan zo spoedig als
mogelijk!

www.bellowscollege.com

215-555-0134

Ook dit seizoen kunt u weer gebruik maken van onze seizoenkaarten
voor AJAX, SPARTA en FEYENOORD.
Nog geen voorkeur wedstrijd doorgegeven? Onderstaande
wedstrijden zijn nog beschikbaar!
AJAX
14 september, AJAX - SC HEERENVEEN
28 september, AJAX - FC GRONINGEN
27 oktober, AJAX - FEYENOORD
10 november, AJAX - FC UTRECHT
23 november, AJAX - HERACLES
7 december, AJAX - WILLEM II
22 december, AJAX - ADO DEN HAAG
16 februari, AJAX - RKC WAALWIJK
1 maart, AJAX - AZ
14 maart, AJAX - FC TWENTE
5 april, AJAX - PEC ZWOLLE

SPARTA ROTTERDAM
24 november, SPARTA - VITESSE
8 december, SPARTA - HERACLES ALMELO
21 december, SPARTA - AZ ( allen middels businesseats )
25 januari, SPARTA - FORTUNA SITTARD
16 februari, SPARTA - FC GRONINGEN
1 maart, SPARTA - FC EMMEN
4 april, SPARTA - SC HEERENVEEN
21 april, SPARTA - PEC ZWOLLE
3 mei, SPARTA - WILLEM II

Competitie indeling
van ons eerste elftal
bekend
Ons eerste elftal heeft dit
seizoen een mooie indeling,
zo komen we onze vrienden
van NSVV weer tegen en
staat er met de wedstrijd
tegen Deltasport een echte
Derby op het programma, de
iemand@example.com
volledige indeling van de 2e
klasse D;
Alexandria'66
FC Binnenmaas
Charlois
DCV
Deltasport
De Zwervers
NSVV
Rozenburg
Sparta
Spirit
Strijen
SVS
Vitesse Delft
De mannen van onze nieuwe
hoofdtrainer Arthur van Haren
starten in het bekertoernooi
in een pool met;
Sv Poortugaal
VFC
Hellevoetsluis
De eerste wedstrijd zal 31
augustus thuis worden
gespeeld tegen sv Poortugaal.

Volg Businessclub
CWO nu op
LinkedIn via
onderstaande link

FEYENOORD
25 augustus, FEYENOORD - AZ
15 september, FEYENOORD - ADO DEN HAAG
29 september, FEYENOORD - FC TWENTE
20 oktober, FEYENOORD - HERACLES ALMELO
10 november, FEYENOORD - RKC WAALWIJK
1 december, FEYENOORD - PEC ZWOLLE
15 december, FEYENOORD - PSV
1 februari, FEYENOORD - FC EMMEN
22 februari, FEYENOORD - FORTUNA SITTARD
11 april, FEYENOORD - VVV VENLO
25 april, FEYENOORD - FC GRONINGEN
10 mei, FEYENOORD - VITESSE

Mail de wedstrijd van jouw voorkeur naar businessclub@svcwo.nl !

https://bit.ly/2Z7JMYe
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