
 

                                                             

 
WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ 2022? 
 
De Business Club Badhoevedorp is de vereniging van een 60tal lokale ondernemers uit een zeer breed 
veld van het lokale en regionale bedrijfsleven en behartigt de belangen van ondernemers in en rond 
Badhoevedorp. Dat doen we al 35 jaar onder de naam Ondernemerssociëteit Badhoevedorp en sinds 
2015 als Business Club Badhoevedorp, een naam die beter de dynamiek en inhoud van onze club en 
ons werk uitstraalt.  
 
Wij werken vooral aan een betere kwaliteit van het ondernemersklimaat in onze regio.  
 
Hoe doen we dat? Door te zorgen dat ondernemers elkaar beter leren kennen en zo optimaal gebruik 
maken van de uitwisseling van hun kennis, kunde, ervaring en netwerken. Daarnaast informeert de 
Business Club Badhoevedorp haar leden over relevante ontwikkelingen in onze regio, en op het gebied 
van wetgeving, actuele sociale en economische zaken en alles wat van belang is voor ondernemers.  
 
Wij doen dit door inhoudelijke bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, lezingen en presentaties te 
organiseren, als BCB of in samenwerking met anderen. Naast deze inhoudelijke programmering zorgen 
we ook voor een inspirerende sfeer door netwerkborrels en wijn- en spijsevenementen te houden.  
 
Dit alles onder het motto van “Delen is Winst”: delen van kennis, kunde, netwerken en ervaringen: 
voor elkaar, en met elkaar. 
 
Ons bestuur en ondersteuning zijn steeds aan de slag ten dienste van onze ondernemersvereniging.  
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
John Nieuwland         – voorzitter 
Charles Catalani         – penningmeester/ vicevoorzitter 
Peter Verdaasdonk   – secretaris 
 
Ondersteuning: 
Elise van Poelgeest  –  secretariaat. 
Ed Noorlander          –  administratie, Noorlander Accountants 
Robert Bakker          –   webhosting & onderhoud, Bakker Interactief 
 
Ook inhoudelijk zoeken wij permanent naar nieuwe wegen tot verbreding, verdieping, verbinding en 
verbetering.  
Met elkaar, maar vooral ook samen met anderen zoals Dorpsraad, Winkeliersvereniging en 
Serviceclubs. Bovendien willen wij graag deel uitmaken van en bijdragen aan de regionale 
belangenbehartiging van ondernemers in de gehele regio Haarlemmermeer en omstreken en maken 
daartoe sinds januari 2017 onderdeel uit van het Haarlemmermeers Ondernemersplatform (HOP).  
Door steeds te werken aan samenwerking, programmering, de ontwikkeling van zienswijzen op actuele 
en relevante onderwerpen, maar ook aan onze communicatie en vooral ook aan nieuwe initiatieven 
die relevant zijn voor het ondernemersklimaat in onze omgeving. 
 
www.bcbadhoevedorp.nl 
info@bcbadhoevedorp.nl  


