
 

 

februari 2017 
 

Goed begin 2017!  
 

We zijn met z’n allen het jaar goed begonnen: 957 aanbevelingen aan elkaar, die 

hebben geleid tot een omzet van maar liefst € 931.731. 
 

Trots presenteren we de allereerste uitgave van het jaarlijks te verschijnen BNI Business 

Network Magazine. Download of lees hem hier: 
 

BNI Magazine 

  

 

  

  

Ook kunnen we een paar pluimen uitdelen aan de beste chapters en leden van de regio 

in 2016, die genomineerd zijn voor beste chapter/lid van Nederland. Chapeau voor: 

BNI Rotterdam-Zuid:          BNI Adelaar 

BNI Rotterdam-Zuid:          Dennis Oemar Said (BNI Adelaar)  

BNI Rotterdam-Noord:        BNI Delta 

BNI Rotterdam-Noord:        Peter Pannekoek (BNI Aubergine) 

De definitieve bekendmaking van beste lid en chapter vindt plaats tijdens het Awards 

dinner op de jaarlijkse BNI-conferentie op 7 april a.s. Een unieke gelegenheid om kennis 

te maken met heel veel collega’s uit Nederland en Vlaanderen.  
 

  

  

Be inspired 

 

In een inspirerende omgeving hebben we een aantal TOP-sprekers uitgenodigd die hun 

krachtige visie op ondernemen met ons delen. Zo hebben we Michiel Muller, oprichter 

Tango, Picnic en Route Mobiel. En wat te denken van de CEO van BNI Graham 

Weihmiller, die hoogstpersoonlijk komt vertellen waarom het zo belangrijk is om jouw 

ondernemersdromen centraal te stellen. 
 

Aanmelden BNI Conferentie  

  

 

  

  

http://files.constantcontact.com/8264d12f301/539bb81c-d550-4b8b-af03-304e2b78cf1c.pdf
http://www.bni-conferentie.nl/


Trainingschema (inschrijven via link) 

16 februari:   Met klantbeleving meer omzet! 

20 februari:   Presentatie vaardigheden workshop 

27 februari:   BNI Connect 

6 maart:        Leden Succes Programma 

28 maart:      Hoe krijg/geef ik in 1 op 1 gesprekken meer aanbevelingen 

3 april:          Leden Succes Programma 

7 april:          BNI Conferentie 2017          

19 april:        Belang van bezoekers 

24  april:       Bouwen aan zichtbaarheid, vertrouwen en omzet - Het VCP Proces 

 

  

  

Nieuwe rollen! 

 

Als je in de nieuwe periode een rol wilt vervullen als Chapter Directeur, 

Lidmaatschapscoördinator, Secretaris -penningmeester of Lidmaatschapscommissielid, 

noteer dan alvast een van de volgende data: 

 

21 maart:     Leiderschapsteam en lidmaatschapscommissie training 

22 maart:     Leiderschapsteam en lidmaatschapscommissie training 

 

Als je in de nieuwe periode een rol wilt vervullen als Bezoekerscoördinator, 

Bezoekersgastvrouw/heer, Trainingscoördinator, Mentor, Ambassadeur, Mediamanager of 

Evenementencoördinator, noteer dan alvast een van de volgende data:  

 

21 maart:    Leiderschapsteam training (overige rollen) 

22 maart:    Leiderschapsteam training (overige rollen)                                       
 

  

  

Welkom nieuwe leden 

 

We hebben sinds januari weer flink wat nieuwe (aspirant) leden mogen verwelkomen, 

zowel in de bestaande als in de chapters in oprichting. Benieuwd wie zich bij welk 

chapter heeft aangesloten? Bekijk het overzicht. Wij wensen de nieuwe leden heel veel 

succes en bedanken de bestaande leden voor hun verlenging.  
 

https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/appsEventsViewEventDetails?eventId=150678
https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/appsEventsViewEventDetails?eventId=150558
https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/appsEventsViewEventDetails?eventId=150575
https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/appsEventsViewEventDetails?eventId=150525
https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/appsEventsViewEventDetails?eventId=150568
https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/appsEventsViewEventDetails?eventId=150526
http://www.bni-conferentie.nl/
https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/appsEventsViewEventDetails?eventId=150572
https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/appsEventsViewEventDetails?eventId=150550
https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/appsEventsViewEventDetails?eventId=150586
https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/appsEventsViewEventDetails?eventId=150590
https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/appsEventsViewEventDetails?eventId=150593
https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/appsEventsViewEventDetails?eventId=150594


 

 

 

 

  

  

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.  

Neem er vooral eens een kijkje.    

Hartelijke groet, 
 

 

Johan Verbaas, regiodirecteur Rotterdam-

Zuid 
 

 

Frans Kevenaar, regiodirecteur Rotterdam-

Noord 
 

 

  

     

 

 

    

 

http://www.startersplatform.com/
https://www.facebook.com/BniRotterdam/?fref=ts
https://www.facebook.com/BniRotterdam/?fref=ts

