
‘RBC, 
DOE JE MEE?’
Van onze reporters
Deze keer gingen uw reporters op zoek naar wie en wat de 
RBC inhoudt. Na een klein foutje in de planning, (uw repor-
ters stonden op een ander adres dan bestuurslid Noël van 
Oijen) werden we enthousiast gemaakt om lid te worden 
van de RBC (Rapid Business Club).

De businessclub bestaat uit een groep energieke onderne-
mers én mensen met een ondernemend hart die binding 
hebben met Gorinchem en met Rapid. 

De RBC heeft 2 doelen; het eerste doel is het organiseren 
van waardevolle, innovatieve en inspirerende activiteiten, 
waarbij leden elkaar kunnen versterken in kansen en kennis 
naast verbinding en gezelligheid, waar de ondernemer met 
energie én contacten vandaan komt. 
Het andere doel is het leveren van een financiële onder-
steuning aan Rapid.

Een voorbeeld van een jaarlijks terugkerende activiteit is 
het “Running business diner”, een culinaire rondrit waarbij 
op één avond drie verschillende bedrijven van RBC-leden 
bezocht worden. Tijdens het diner wordt er een kijkje ach-
ter de schermen genomen en of worden er inspirerende 
ondernemende verhalen verteld. Dit zijn verrassend leuke 
en interessante avonden. 

Naast andere kleinschalige activiteiten vindt er ook jaarlijks 
een bijeenkomst plaats voor (potentiële) leden in Theater 
Peeriscoop, waar de avond wordt gevuld met inspirerende 

sprekers die hun sporen hebben verdiend in de sport en 
het bedrijfsleven. Naast een goed verhaal ook altijd een 
gezellige avond. 

Dan het tweede doel; financiële ondersteuning hockeyclub 
Rapid. Afgelopen jaar is er een bijdrage geleverd aan de 
open haard en zal dit jaar meebetaald worden aan de vuur-
kamer in het nieuwe clubhuis. 

Op de vraag of ze nog op zoek zijn naar nieuwe leden gaf 
Noël aan dat iedereen welkom is, jonge ondernemers en 
vrouwen zijn nog een beetje in de minderheid dus het 
zou leuk zijn als juist zij zich aanmelden. Startende onder-
nemers krijgen korting! Er zijn nu ongeveer zo’n 75 leden 
maar het streven is 100 leden.  Kijk eens op de website 
: www,rapidbc.nl, en als er vragen zijn, neem dan contact 
op met iemand van het bestuur (Anita de Groot, Kees van 
Harten, Noël van Oijen of René Cremer). 

Nog iets vergeten? Ja; er is ook een app ontwikkeld waar-
op ieder lid van de RBC zijn profiel en dat van het bedrijf 
kan achterlaten, heel handig.

Als uw reporters het eens beschouwen is de RBC goed, 
leuk en inspirerend zowel voor Rapid als voor ondernemers 
en mensen met een ondernemend hart,  in de regio Gorin-
chem die een beetje binding hebben met Rapid. 
Ga 24 mei eens kijken in Peeriscoop, houd de RBC site in 
de gaten https://rapidbc.nl


