
De nieuwe TTVN-shirts zijn er! 

We hebben weer nieuwe clubshirts. Na lang zoeken hebben we gekozen 

voor de gele Butterfly shirts.  Op de achterkant van de shirts staan de 

logo’s van de bedrijven die de shirts mogelijk hebben gemaakt. TTVN 

bedankt deze bedrijven voor de ondersteuning en de sponsorcommissie 

voor de organisatie van de shirts. 

Hieronder een korte introductie van de bedrijven die ons steunen.

 

 ASU Advies & Administratie is een 

professioneel administratie- en 

belastingadvieskantoor gevestigd in Driebergen 

– Rijsenburg. Wij bedienen cliënten in veel 

verschillende bedrijfstakken uit het MKB. Bij 

onze dienstverlening stellen wij de doelen van 

de cliënten uiteraard centraal. Wij denken pro actief mee met onze cliënten om te zorgen 

dat gestelde doelen behaald en nieuwe kansen benut kunnen worden. 

ASU Advies is sinds dit seizoen een van de shirtsponsors van TTVN. Om dit extra tot 

uiting te brengen sponsort ASU TTVN  10% van elke opdracht die op doorverwijzing van 

TTVN bij ASU terecht komt. Wat ons betreft extra reden om eens een vrijblijvende eerste 

afspraak met elkaar te maken. 

Henk Drijfhout, tel 0343-517503, e-mail h.drijfhout@asuadvies.nl

 

Significant is een zelfstandig advies- en onderzoeks-

bureau. We hebben onze competenties ontwikkeld op het 

gebied van (het uitvoeren van) kwantitatief en kwalitatief 

hoogwaardig onderzoek en het adviseren over 

vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, 

bedrijfsvoering en aanbesteden.  Onze opdrachtgevers 

zijn de klassieke overheden zoals het rijk, provincies en 

gemeenten, maar ook organisaties die actief zijn in het publieke domein of publieke 

taken uitvoeren zoals zorginstellingen, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, 

zorgaanbieders, maatschappelijk dienstverleners, zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) 

en agentschappen van het rijk. 

Jan-Pieter Papenhuijzen, tel  0342-405240, e-mail info@significant.nl

 

De GLOBE groep houdt zich bezig met het 

ontwerp, de productie, de advisering, de 

verkoop en de revisie van luchtmotoren, 

hoge druk testpompen, testsystemen, gas 

boosters en perslucht drukverhogers.  

Bij GLOBE staat een enthousiast team met veel ervaring en expertise voor u klaar. 

GLOBE heeft een hoog service niveau en korte levertijden. Alle standaardproducten zijn 

uit voorraad leverbaar. Doordat GLOBE haar eigen producten fabriceert kunnen 

klantspecifieke oplossingen worden geboden. Nieuwe producten worden in eigen beheer 

ontworpen en getest. Door het wereldwijd distributienetwerk zijn de producten van 

GLOBE locaal beschikbaar. Gebruikers van de GLOBE producten krijgen op korte termijn 

een oplossing voor hun vragen. 

Han Wannet, tel 0172-426608, e-mail h.wannet@globe-benelux.nl 
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