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TEN EVENTS
Marco ten Berge | Mattenbieslaan 97A | 3452 AD Vleuten | +31 (30) 241 47 49 

marco@tenevents.nl | www.tenevents.nl

Sterk in ideeën, 
goed in organiseren...

Ten Events is een full service evenementenbureau 

met meer dan achttien jaar ervaring in event 

management. We staan garant voor de totale 

organisatie en regie van uw bedrijfsevent en nemen u 

dus al het werk uit handen. Of het nu gaat om een 

opening van een nieuw pand, een kick-off na een 

fusie, een bedrijfsfeest, een jubileum of een relatie- of 

marketing evenement: 
WIJ ZORGEN VOOR EEN ORIGINEEL EN PERFECT GEORGANISEERD 

EVENEMENT DAT ALLE ZINTUIGEN VAN UW BEZOEKERS PRIKKELT.

眀眀眀⸀挀爀漀猀猀爀攀琀愀椀氀⸀渀氀
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We hebben voor een andere naam van onze 
businessclub gekozen, namelijk Business Club 
Midden Nederland. 

“Netwerken binnen het bedrijfsleven in 
samenwerking met onder andere de sport”. 

Deze bovenstaande slogan zal altijd een peiler 
zijn van ons idee om effectief met elkaar te 
netwerken. Met de “Vrienden van Rondom 
Voetbal” hebben we niets anders gedaan. Maar 
we willen het breder gaan trekken. We willen 
een netwerk opbouwen van ondernemers die 
niet alleen interesse hebben in voetbal. Op deze 
manier hopen we meer inspiratie te vinden om 
nog verder te groeien. 
We willen namelijk beginnende en gevestigde 
ondernemers uit de regio Midden Nederland 
nog meer met elkaar in contact brengen. 
Ons beoogde doel is het opdoen van nuttige 
contacten, het netwerk van de ondernemers 
vergroten en uiteindelijk een bijdrage leveren aan 
succesvol ondernemerschap. Dit alles met een 
informeel karakter, maar wel met een informatief 
gedeelte. Naast interessant en nuttig, hopen we 
vooral dat het leuk, gezellig, onderhoudend en 
effectief is. 
Rob Zomer / Business Club Midden Nederland

Business Club Midden Nederland (BCMN)
De Milan Viscontilaan 104 - 3453 TC in de Meern 
- E: info@businessclubmiddennederland.nl
M: 06-142 815 31 (Rob Zomer) - KVK nummer
66278449 - BTW nummer NL099460798B01

Geachte Vrienden 
Van rondom Voetbal 
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Unieke combinatie van concept, creatie, reclame,
media-advies en media-inkoop.

KICK
WAAR ONLINE EN OFFLINE 

SAMEN KOMEN

Kijk op www.kick-reclame.nl of bel Marcel Vermeulen 06 - 51 57 61 13
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In een open en 
vriendschappelijke sfeer worden 
kennis, ervaring en inzichten 
uitgewisseld met als doel elkaar 
te inspireren, scherp te houden, 
te ondersteunen en kansen toe te 
spelen. 

Noteer alvast IN uw 
ageNda

doNderdag 06 aprIl 2017 / 
go to the Maxx, aaNvaNg 
12:30 uur Met eeN luNch

Business clublid Peter Snijders 
opende pas geleden in Veenendaal 
een ultieme plek voor avontuur en 

ontspanning, namelijk The Maxx. 
Of je nu gaat karten, jumpen, 
lasergamen, glowgolfen, poolen of 
een stap zet in één van de escape 
rooms. The Maxx trakteert je op 
een spectaculair en avontuurlijk 
uitje. Peter neemt ons mee in een 
spectaculair avontuur in de 
escaperoom en we gaan natuurlijk 
karten.

DONDERDAG 8 JUNI 
VOETGOLF EN PITCH & PUTT 
OP HET EILAND VAN MAURIK, 
AANVANG 15:30 UUR
Na afloop prijsuitreiking en buffet.

Traditioneel mag het jaarlijkse 
voetgolf evenement niet ontbreken.
Net als vorig jaar zijn we weer 
aanwezig in Maurik. De laatste 
winnaar was Raymond Graanoogst.

eINd augustus  2017 / pub 
QuIz bIj de ouwe dIkke 
drIes, aaNvaNg 17:00 uur

Wie heeft van alle business leden 
de meeste algemene kennis? 
We gaan het testen in de oer 
Utrechtse kroeg de Ouwe Dikke 
Dries van businessleden Paul 
Pessel en Marco Mesu. Voor de 
uiteindelijke slimste onder ons is 
er een mooie prijs beschikbaar. 
Natuurlijk is er iets te eten en daar 
hoort een drankje bij. Na afloop zal 
een echte Utrechtse zanger voor 
de entertainment zorgen. 

vrIjdag 1 septeMber 2016 / 
busINess rally (MeerprIjs), 
theMa: oktoberfest IN 
septeMber….
De vijfde Business Rally editie gaat 
richting Duitsland en we eindigen 
midden in het bos in een hotel 
aan de Hoge Veluwe. Business 

Club leden krijgen € 100,- korting. 
Binnenkort meer info.

dINsdag 31 oktober / 
halloweeN party bIj ? 
aaNvaNg 19:30 uur
Binnenkort meer info

eINd 2017 orgaNIsereN 
we ook eeN uIt of 
thuIswedstrIjd tegeN 
busINessledeN vaN ajax. 
Binnenkort meer info.

deceMber / slotfeest 
roNdoM voetbal / detaIls 
volgeN Nog

Terug naar de jaren 50 met heerlijke 
muziek optredens van o.a. bekende 
look a like crooners als Frank 
Sinatra. Natuurlijk mag in deze 
setting een roulette en blackjack 
tafel niet ontbreken. 
Binnenkort meer info.

netwerkbijeenkomsten dit jaar:
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September
Fest

1 &2 
September

2017

1 & 2 september 
Business Rally Midden Nederland

Route:
Tourorganisator Avalon heeft weer een
prachtige route in petto die ons via de

Utrechtse binnenstad, de Krommerijnstreek
en de Betuwe naar Duitsland voert. 

Na de lunch weer richting ons thuisland om
via o.a. de Hoge Veluwe uit te komen bij
ons hotel in Wolfheze (midden in het bos

en slechts 40 km van Utrecht).

I N S C H R I J V E N  E N  M E E R  I N F O  O P :
W W W. B U S I N E S S C L U B M I D D E N N E D E R L A N D . N L

D e e l n a m e €8 9 5 , -
V o o r l e d e n v a n d e B u s i n e s s C l u b € 7 9 5 , -
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2016 was alweer de vijfde keer dat er 
een business rally werd gehouden. dit 
geweldige 2-daagse evenement bracht de 
vele deelnemers, met hun prachtige bolides, 
langs de mooiste plaatsen van Nederland 
de afgelopen jaren. de business rally is 
één van de leukste netwerkevenementen 
georganiseerd vanuit de regio utrecht.
De rally ging van start in Limburg, namelijk op 
het prachtige Landgoed Sint Gerlach. Na de 
ontvangst, de inschrijving en natuurlijk een 
heerlijke lunch kon men aan de wedstrijdrally 
beginnen. 
De eindbestemming lag in de Belgische 
Ardennen. Tijdens de rally werden de deelnemers 
langs de allermooiste routes gestuurd met 
onderweg prachtige tussenstop locaties. Het 
werd een onvergetelijke mooie tocht dwars door 
de Ardennen. Uiteindelijk streken we neer in 
Chateaux Jemeppe in Hargimont. Op dit mooie 
landgoed met haar prachtige kasteel konden 
de deelnemers prinsheerlijk overnachten nadat 
het diner, de veiling en fantastische feestavond 
achter de rug was.
De volgende dag eindigde de rally met de 
prijsuitreiking en een heerlijke lunch bij Down 
Under in Nieuwegein. Deze mooie locatie van 
Marco en Rob Peek van de Brothers Horeca 
Groep was in 2012 ook al gastheer.
Op naar 2017!

teruGblik rally 2016 
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Artilijst / Wissellijst.nl 
ASN Boll Bunnik 
Auto Muntstad 

Autoschade Roosenboom 
Balans Tandtechniek 
Besad Holding BV 

Bjorn Stukje Private Dining 
Brothers Horeca Management B.V. 

Cor Bladt Beheer 
De Mol Drankenspecialist 

De Reklamemakers 
Driessen Food 

ESED BV 
FC Utrecht 

Frans van Seumeren Holding
 Frease 

HVC 
I-Aspect

Impress BV 
Tandprothetische Praktijk Ipenburg 

van Seumeren Handelsonderneming 
Johan Bladt Beheer BV 

Kabaz 
Kaldenbach Grafische Producties 
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Kick Vormgeving & Media
Linbab 

Maurice Geluid 
Max XL

MKB lease BV 
NBC Congresscentrum Nieuwegein 

Nefkens Utrecht BV 
Office Chairs 

Ouwe Dikke Dries 
Paul Pessel Sport 

PDK Advies 
Pitch & Putt Golf Maurik 

Quinta Holding BV 
Rijschool Raymond Graanoogst 

RoBouw BV 
Ron Berrens Schilderwerken 
Ronald GOLF van Meeteren 

RTL Cleaning 
Schoonmaakbedrijf Prins 

Task Hero 
Ten Events 

Van den IJssel Bedrijfskleding 
van Kuilenburg Autobedrijf 

Van Ruijven Advocaten 
Van Schaik & Van Schaik Art Gallery 

W.van Veluw BV
Welltrade kantoormeubelen
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teruGblik landGoederij 
eVent 2016

In november 2016 waren 
Marco en rob peek, van de 
brothers horeca groep, onze 
gastheren. 

In een gezellige en sfeervolle 
ruimte, namelijk de “Hooiberg”, 
werd er door Frans van 

Seumeren teruggeblikt op zijn 
barre tocht naar de Noordkaap 
die hij samen met zijn vrouw 
Gonnie had afgelegd. René van 
den Berg van RTV Utrecht nam 
het interview voor zijn rekening.
Rianne Toussaint van AllSaint 
nam  ons mee in de wereld van 
Social Media. Het werd een 
interessant betoog met o.a. de 
vraag wat Facebook voor ons 
kan betekenen.
Na afloop en een korte 
rondleiding van Rob Peek door 
de Landgoederij was er nog 
een gezellige afsluiting met 
een hapje en een drankje in de 
“Voorkamer”.

teruGblik VoetGolf 
rondom Voetbal eVent 2016 
de spanning was te snijden 
want de beste voetgolfer ooit, 
namelijk jeroen de vlieger 
(van der Ijssel bedrijfskleding) 
was er niet bij. oftewel 
iedereen rook zijn kansen. 
Maar de grote winnaar van 
deze voetgolf editie werd 
Raymond Graanoogst. Zijn 
score van 63 was formidabel, 
want hij vestigde daarmee een 
baanrecord. 
De beker mag een jaar op zijn 
schoorsteen staan. Raymond 
kreeg het nieuwe Johan 

Cruijff boek cadeau voor zijn 
opmerkelijke prestatie. 
Er waren ook 5 deelnemers aan 
de Pitch & Putt wedstrijd. 

Ondanks een geweldig 
linkerbeen waarmee hij met 
voetgolf waarschijnlijk ook in de 
prijzen was gevallen zocht Harry 
Noorlander zijn heil in het golfen. 
Hij stak boven iedereen uit en 
won de eerste prijs. De eerste 
prijs, een bijzondere fles wijn, 
werd aangeboden door Frank 
Borst van HVC.
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teruGblik workshop 
worst maken & whisky 
proeVerij 2016

samen met rogier de Mol van 
de Mol dranken specialist en 
thijs staffhorst van de heeren 
van driebergen hebben we 
een leuke workshop worst 
maken en whisky proeverij 
gehouden in maart 2016. 

Thijs leerde ons om een lekkere 
ambachtelijke worst te maken 
waarbij de aanwezigen natuurlijk 
zelf hun kunsten mochten 
vertonen.
Whisky kenner Rogier gaf ons 

daarna, met veel passie voor het 
vak, een mooi betoog over deze 
sterke drank. De proeverij werd 
vervolgens door alle deelnemers 
als erg leuk en interessant 
ervaren. 

Op deze society avond mocht 
natuurlijk een roulette en 
blackjack tafel niet ontbreken. 
De winnaar met de meeste 
fiches werd uiteindelijk Harry 
Noorlander, hij kreeg een top fles 
whisky cadeau.
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