
 
 

 

 

 

April 2017 
 

Een mooi begin 
 

We hebben elkaar tot nu toe 3311 aanbevelingen gegeven, die hebben geleid tot een 
omzet van maar liefst € 3.503.576. Daarnaast zijn 42 leden zo tevreden over het 
product /de dienst van een medelid dat ze die bedankt hebben met een Schriftelijke 
Getuigenis. Een voorbeeld, dat navolging verdient! 
 
Lancering van het 201e chapter in Nederland en Vlaanderen! 
Op 13 april was de lancering van chapter Hoog16hoven in het Wings Hotel. Zij 
ontmoeten elkaar elke donderdag van 11.45 – 14.00. 22 gedreven ondernemers met 
een internationale achtergrond hebben in de voorbij periode elkaar ook al goed 
geholpen: 145 aanbevelingen die goed waren voor een omzet van € 157. 387. Dat 
belooft wat voor de toekomst! 
 
Oproep 
We zouden het erg leuk vind om ook mooie verhalen/ervaringen van jullie in deze 
nieuwsbrief op te nemen. Stuur je bijdrage naar: directie@bnirtd.nl. 
 
Om de businesskansen voor de leden te vergroten zijn alle Rotterdamse Chapters 
(met vermelding van de bedrijfsnaam van de leden) nu ook te vinden via: 
www.startersplatform.com 
 

Nieuwe initiatieven 

1. BNI Rotterdam is in september aanwezig op de beurs Business Challenge 
Rotterdam in Ahoy (Meer info: Business Challenge) en in januari 2018 op 
People’s Business in het WTC. Doel is het interesseren van (hopelijk heel veel) 
Rotterdamse ondernemers om eens een chapter te bezoeken. We bieden een 
beperkt aantal leden de mogelijk om tegen een kleine vergoeding ook de eigen 
business op onze stands te promoten. Neem voor meer informatie contact op met 
Johan (06 51 604 114) of Frans (06 22 240 069) 

2. Op initiatief van een aantal lokale ondernemers was op 19 april in het 
Ondernemershuis in Spijkenisse de startbijeenkomst van een nieuw op te richten 
groep. 3 ondernemers hebben inmiddels het lidmaatschap al aangevraagd en 4 
toezeggingen zijn binnen! 

3. In juni heeft een ondernemer op de start-up campus van de Erasmus universiteit 
een startbijeenkomst gepland van een groep die bijeen wil gaan komen in 
Rotterdam Science Tower aan het Marconiplein. 
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4. BNI Rotterdam sponsorde de stand van BNI Arend op de Schiedamse 
Ondernemersbeurs in het Novotel te Schiedam op 9 mei j.l. 

5. BNI Rotterdam is partner geworden van MKB Rotterdam-Rijnmond! 

Trainingen en workshops 
Het trainingsschema voor de komende maanden. Voor meer informatie/inschrijven, meld je aan via 

BNI Connect 

 

15-5-2017            BNI Connect 

6-6-2017              Presentatie vaardigheden workshop 

12-6-2017            Leden Succes Programma 

13-6-2017            1 op1 en aanbevelingen 

19-6-2017            Business plan 2017 

3-7-2017              Leden Succes Programma 

 
  

Terugkom avonden 
Voor iedereen die een rol als Chapter Directeur, Lidmaatschapscoördinator, lidmaatschapscommissielid, 

Secretaris-penningmeester op zich heeft genomen organiseren we een drietal avonden om met elkaar 

kennis en ervaring te delen, te helpen en te inspireren. Aanmelden kan via BNI Connect. We rekenen op 

een hoge opkomst! 

16-5-2017            Terugkomavond Chapter Directeuren 

17-5-2017            Terugkomavond Lidmaatschapscoördinatoren en commissieleden. 

Op deze avond wordt naast het delen van ervaringen ook geoefend met het voeren van: 

•             Verlengingsgesprekken 

•             Conflicten hanteren 

•             Motivatie gesprekken 

•             Resultaat gesprekken aan de hand van het PALMS rapport 

•             Gesprekken over het commitment  

23-5-2017            Terugkomavond Secretaris/Penningmeesters 

 

Nieuwe leden 
Adelaar             Ronja    de Maa 

Adelaar             Henrik   Hellman 

Airport               Heinrich Rijsdijk 

Alexander          Marleen van den Berg 

Arend                Rico Kramers 

Delta                 Randy   Jansen 

Harmonie          Michel  Krijgsman 

Moonlight          Rick        Sterker 

Moonlight          Suzanne Boekestijn 

Zwaan               Alexia Robbemont 

Zwaan               Frank Kila 

 

 

 



Verlengingen 

 
 

Bovenstaande leden hebben verlengd: 
 

Download het totale overzicht 
 
Leden van chapters in oprichting: 

BNI Capelle  Irene van Meggelen 

BNI Spijkenisse  Nel van ‘t Hof 

BNI Spijkenisse  Roy Verduyn 

BNI Spijkenisse  Ronald  van der Vlies 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans Kevenaar, regiodirecteur Rotterdam-Noord 
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