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BOB en autotestdag op 8 april
Op dinsdag 8 april 2014 vindt de 
jaarlijkse Zakenautotestdag van 
Rivierenland Business plaats bij een 
nader te bepalen locatie in de regio 
Rivierenland. Aansluitend daarop zal 
ook de tweede BOB worden gehou-

den. Tijdens deze BOB-bijeenkomst, 
waaraan ook deze keer weer een 
interessant thema gekoppeld is, 
kunt u natuurlijk weer rekenen op 
een welkomstdrankje en een over-
heerlijk diner.

Business Ontmoet Business

Het BOB-golftoernooi wordt 
mede mogelijk gemaakt door:

Pitch & Putt Golf Maurik
Golfclub de Berckt 

Rivierenland Business
Van Munster Media

Vooruitblik BOB

Ook lid worden? 
Stuur een mail naar:

danny@vanmunstermedia.nl of surf 
naar www.rivierenlandbusiness.nl



Met de hoofd in de wolken tijdens BOB-Borrel 
Rivierenland 
De trend van online werken en online opslag 
neemt steeds grotere vormen aan. Met cloud 
computing kan tijd en kosten bespaard worden, 
maar toch zijn de meningen over dit fenomeen 
verdeeld. Op dinsdag 25 februari ging Arie van ’t 
Verlaat tijdens de BOB-borrel bij Gasterij de Os en 
het Paard dieper in op deze ontwikkeling waar nie-
mand meer omheen kan.
Hij sprak onder andere over de verschillende vor-
men van cloud en benadrukte dat het werken in 
de cloud vooral kan helpen om je werk op de slim-
ste manier te doen.
Na de lezing stond een goed verzorgd buffet klaar 
en was er gelegenheid om te netwerken.

Unieke BOB-golfdag
Het concept BOB is pas in het najaar van 2013 uitgerold, 
maar BOB-organisator Danny Toonen mag nu al terecht 
spreken van een succesvol concept. In 2014 zal er met een 
heuse golfdag zelfs nog een extra schepje bovenop worden 
gedaan.

Dat golf in Nederland inmiddels volkssport nummer 2 is 
geworden, is voor Danny Toonen reden genoeg om er een 
BOB-bijeenkomst aan te besteden. “Bovendien is de golf-
baan voor veel ondernemers naast een moment van ont-
spanning ook een ideale manier om te netwerken. Niet 
voor niets wordt er op de diverse golfbanen in de regio veel 
zaken gedaan. Kortom, het is hoog tijd dat ook netwerkor-
ganisatie BOB zich op het golfgebeuren stort en een leuk 
golfevenement gaat organiseren.”

Op woensdag 11 juni vormt Pitch & Putt Golf Maurik het 
decor voor het BOB-golftoernooi. “Om alle deelnemers 
een eerlijke kans te geven, zullen zij worden opgedeeld in 
een groep met en een groep zonder GVB. Na een korte 
golfclinic gaan de deelnemers het binnen hun eigen groep 
tegen elkaar opnemen. De twee winnaars uit beide groe-
pen worden beloond met een prachtige prijs.” Maar het 
blijft niet bij dit ene toernooi. “De vijf beste spelers met 
GVB en de vijf beste spelers zonder GVB die op 5 juni uit de 
bus komen, gaan na de zomerperiode spelen tegen de vijf 
beste GVB- en vijf beste niet-GVB bezitters uit de BOB-
regio’s Oost-Gelderland, Gelderse Vallei en Noord-Limburg. 
De twee golfers die uit deze twee groepen van elk 20 deel-
nemers als winnaars van de baan af komen, krijgen de titel 
BOB-golfer van het jaar. Deze finale vindt plaats op golfclub 
de Berckt te Baarlo.” 
Danny is inmiddels al druk bezig met het organiseren van 
het golftoernooi. “En mocht het een groot succes blijken, 
dan wordt dit een jaarlijks terugkerend evenement!”, aldus 
de enthousiaste BOB-organisator. 
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