
Dit is de tweede nieuwsbrief die Golf4All Harderwijk uitbrengt voor ondernemers. In deze
nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan:

» Dries Bouw, lid van de businessclub, aan het woord
» Nieuwjaarsborrel
» GVB/Hcp54-cursus voor ondernemers, drivingrange
» Harderwold Open: ook voor ondernemers
» Relatiedagen, bedrijfsuitje
» 29 september: zesde bijeenkomst businessclub in seizoen 2016

DRIES BOUW VAN ADW ACCOUNTANTS STELT ZICH VOOR ALS
ONDERNEMER, GOLFER EN LID BUSINESSCLUB
Begin dit jaar is de Businessclub Golf4All Harderwijk opgericht. Namens ADW
Accountants zijn Jaco van ’t Slot en Dries Bouw lid geworden. Twee enthousiaste leden
die goed gebruik maken van de mogelijkheden die het Bogey-pakket biedt. Dries:
“Onderdeel van het pakket zijn de inlooplessen op de vrijdagmiddag. Golfpro Ivo geeft
hele goede aanwijzingen die onze golftechniek zeker heeft verbeterd. Daarnaast



hebben we deze middagen erg veel lol met elkaar.” Beide mannen hadden ooit hun
GVB gehaald maar gingen bij aanvang van de bijeenkomst toch lessen volgen in plaats
van 9 holes spelen. “Inmiddels lopen we 9 holes en dat gaat prima.”

Wat Dries ook aanspreekt is de sfeer van de bijeenkomsten. “Waarom ik voor
lidmaatschap heb gekozen? Simpel, ik doe graag leuke dingen en dit is leuk. Een
gezellige groep mensen die, door met elkaar te golfen, heel makkelijk met elkaar in
gesprek raakt. Ik heb iedere keer weer een leuk gesprek met een ondernemer die
aanwezig is. In de baan tijdens een ongedwongen rondje golfen of tijdens het
aansluitende etentje.”

De letters ADW in de bedrijfsnaam ADW Accountants staan ook voor Aandacht Doet
Wonderen. “Elkaar kennen zodat we persoonlijke aandacht kunnen geven, vinden wij
belangrijk. Aan het eind van een rondje golfen weet je precies wat je aan elkaar hebt.”

Op de vraag wat Dries mensen zou aanraden die overwegen om zich aan te sluiten bij
deze businessclub zegt Dries: “Waarom zou je het niet doen? Golfen is leuk, netwerken is
leuk en de boog kan toch niet altijd gespannen staan?”


