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Initiatief
en sponsoren van deze eerste bijeenkomst

Rob Donninger - Woonforte

John Kroes - Kroes en Partners

Erik Jung - Alphaplan



Bestuur
en sponsoren van deze eerste bijeenkomst

Erik Jung - Alphaplan, vz

Erwin van Rijnberk - Woonforte, penningmeester 

Herman Frankes - Kroes en Partners, secretaris



VEBOA?

Vereniging van Bouw gerelateerde Organisaties in Alphen aan den Rijn.

• Niet alleen ondernemingen maar alle partners. Ook gemeente en corporatie(s)

• Er is een OZB, een Sociëteit voor Bouwen en Wonen MH, een Lighthouse,

• In Alphen?  . . . . Bijna niets. Wel CAS.

• Maar wel een grote bouwopgave…



VEBOA?

We hebben in Alphen de komende jaren een forse bouwopgave. 
De discussies worden nu vaak in de media gevoerd door mensen 
die niet echt gehinderd worden door kennis op het gebied van 
vastgoed en/ of ruimtelijke ordening.

Laten wij als deskundigen daar zelf over van gedachten wisselen, 
kennis delen en krachten bundelen.



Uitgangspunten

De VEBOA is een besloten vereniging voor mensen met een 
bestuurs- of managementfunctie in organisaties die gerelateerd 
zijn aan de bouw- en vastgoedsector in Alphen aan den Rijn en 
omgeving.

De VEBOA is een actief kennisplatform dat bijdraagt aan de 
inhoudelijke ontwikkeling in het lokale werkveld.

De VEBOA zorgt voor een verbreding en verdieping van het 
gezamenlijke netwerk van de leden.



Doelstellingen
• Kennisverbreding en het creëren van onderlinge contacten, die 

een betekenisvolle bijdrage leveren aan het 
gemeenschappelijke vakgebied van de leden.

• Het bieden van een vertrouwde omgeving waarin de leden 
elkaar goed leren kennen door regelmatig georganiseerde 
bijeenkomsten op een plezierige locatie.

• Het organiseren van bijeenkomsten van hoge inhoudelijke 
kwaliteit met regelmatig goede en interessante sprekers en 
relevante actuele onderwerpen. 



Doelstellingen
• Het onderhouden van een netwerk dat gericht is op het delen 

van ervaringen, kennis en contacten. Een netwerk waarin leden 
vakinhoudelijk met elkaar van gedachten kunnen wisselen 
zonder dat acquisitie daarin een rol speelt, maar waarin 
onderlinge samenwerking natuurlijk wel mogelijk is.

• Het behouden en verbeteren van de vertrouwelijke 
netwerkcultuur tussen de leden onderling. 

• Het bereiken van een gevarieerd en evenwichtig ledenbestand 
van 30 tot circa 60 betrokken leden.



Lidmaatschap

• Het lidmaatschap is persoonlijk.
• De organisatie moet gevestigd zijn, of aantoonbaar actief zijn 

in Alphen aan den Rijn of een gemeente grenzend aan Alphen 
aan den Rijn. Nieuwe leden kunnen zichzelf aanmelden, als ze 
voldoen aan de criteria en doelgroep. Ze dragen daarin een 
eigen verantwoordelijkheid. 

• Er kunnen meer personen uit één organisatie lid zijn mits ze 
voldoen aan de criteria. 



Contributie
De contributie bedraagt € 280,00 per jaar/ pp exclusief btw.

De contributie zal worden aangewend ten behoeve van:

• De kosten van de bijeenkomsten, inclusief hapjes, drankjes, 
diner, eventuele zaalhuur en huur van apparatuur.

• De kosten van communicatie en PR. (Website e.d.)
• De kosten van formele verplichtingen; Bank, KvK, e.d.
• Hoogwaardige sprekers.
• Overige onvoorziene kosten.



Jaar programma

• 5 bijeenkomsten per jaar

• Niet in de zomer en rond de jaarwisseling

• Februari, april, juni, september, november

• Derde dinsdag van de maand



Dag programma Basis

17.30 uur Ontvangst

18.15 uur Presentatie (spreker) met discussie

19.15 uur Diner



Bijzondere bijeenkomst

• Er wordt naar één excursie per jaar gestreefd.
• De kosten van de bijeenkomsten zijn inbegrepen in de 

contributie. Voor excursies kan een aanvullende vergoeding 
worden gevraagd.

• Adopteren (sponsor) van excursies kan dat beperken.



Communicatie

www.veboa.nl

• Ledenlijst
• Programma van de bijeenkomsten
• Verslag van de bijeenkomsten
• Nieuws
• Onderlinge communicatie

bestuur@veboa.nl secretariaat@veboa.nl

http://www.veboa.nl/
mailto:bestuur@veboa.nl
mailto:secretariaat@veboa.nl


Tot de volgende keer?



www.veboa.nl

http://www.veboa.nl/

