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Van den Nieuwenhoff is zeker geen onbekende binnen de 
branche. Met zijn 51 jaar kan hij bogen op een succes-
volle all-round carriëre in het vakgebied van de live com-
municatie.Werkzaamheden voor Leeuwenhorst Congres 
Center in Noordwijkerhout, een 10 jarige verbintenis met 
MECC Maastricht, een 3 jarige ervaring bij Koningshof in 
Veldhoven en een nu al 10 jarige carriëre binnen AHOY 
Rotterdam vormden hem tot een branche-deskunige met 
kennis van zowel de venue/gebouwen kant als de concept/
content kant. Dankzij een ruime inkoopervaring zijn ook de 
suppliers binnen de branche voor hem geen onbekenden. 
“Toen ik benaderd werd door het bestuur van de vereniging 
was mijn eerste reactie een logische: waar moest ik de tijd 
vandaan halen om, naast mijn fantastische maar toch ook 
tijdrovende job als General Manager B2B Events van AHOY, 
zo’n belangrijke en noodzakelijke functie in te kunnen vul-
len. Natuurlijk ben je gevleid met zo’n uitnodiging en wil je 
graag de branche ondersteunen, maar primair ben je verbon-
den aan een organisatie als AHOY met verplichtingen naar 
werkgever en collega’s’. Pas na een volgend verzoek van het 
bestuur kwam er wat meer ruimte binnen de afwegingen van 
Van den Nieuwenhoff. ‘Na een gesprek over de criteria waar-
aan de nieuwe voorzitter moest voldoen met daarin de be-
vestiging van mijn kennis van de diverse bloedgroepen die 
samen CLC-Vecta vormen én mijn interesse om samen met 
Riemer Rijpkema de CLC-Vecta te modelleren tot een pro-
fessionele brancheorganisatie sprak ik met het bestuur af 
om eerst terug te koppelen met de AHOY-organisatie. Alleen 
bij een brede ondersteuning binnen de AHOY-organisatie 
wilde ik mijn kandidatuur serieus overwegen’. Nadat Van 
den Nieuwenhoff het accoord en de volmondige steun van 
zijn AHOY-achterban kreeg besloot hij om de kandidatuur 
te accepteren.’Voor mij persoonlijk zijn er 2 redenen om 
de job te gaan doen: primair kan ik met de invulling van 
deze voorzittersrol iets terugdoen voor de branche die mij 
een prachtige loopbaan bezorgde. Maar daarnaast zie ik 

Voorzitterschap CLC-
Vecta overgedragen
Op 20 januari jl., tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de branche-
vereniging, presenteerde in ’t Spant te Bussum Gert-Jan van den 
Nieuwenhoff zich als de nieuw benoemde voorzitter van CLC-Vecta.  
Met LiveComm werd tijdens die bijeenkomst een afspraak gemaakt 
om nader in te kunnen gaan op de persoon Van den Nieuwenhoff en de 
door hem geaccepteerde rol  als voorzitter van CLC-Vecta.

zoals velen met mij 
dat, hoe noodzake-
lijk ook de fusies 
waren, ze ook tot 
afstand of vertrek 
hebben geleid van, 
zelfs traditionele, 
leden. Een bijdrage 
leveren aan sa-
menhang en groei 
van het ledenbe-
stand is de andere drijfveer. Ook het aanwezige draagvlak 
bij bestuur, leden en interne organisatie sterkte mij in mijn 
besluitvorming om in te gaan op de uitnodiging van het 
bestuur’. Uiteraard gaat Van den Nieuwenhoff zich eerst 
goed in werken in de diverse aandachtsgebieden alvorens 
bepaalde plannen te ontvouwen. Meer hierover kunnen we 
verwachten tijdens de CLC-Vecta bijeenkomst in septem-
ber. Van den Nieuwenhoff:  ‘Maar het zal duidelijk zijn dat 
we hard zullen gaan werken om de identiteit van de bran-
chevereniging duidelijk te maken bij grote organisatoren en 
producenten als Van den Ende en Mojo; om grote partijen 
als congres- en vergader accommodaties herkenning te 
brengen in wat CLC-Vecta voor ze kan betekenen zodat we 
als totale branchevereniging groter en sterker worden om 
een duidelijke vuist te kunnen maken ten behoeve van onze 
achterban. Pas dan zijn we in staat om volwassen lobby te 
kunnen voeren om politieke standpunten, zoals bijvoorbeeld 
de BTW-verhoging voor culturele activiteiten, met betrek-
king tot onze branche te beïnvloeden. Alleen op deze ma-
nier kunnen we CLC-Vecta doorontwikkelen tot een actieve 
en daadkrachtige vereniging’.
LiveComm sprak met een gedreven vakbroeder die opnieuw 
een tandje bijzet. Ditmaal ten gunste van de branchever-
eniging, die trots kan zijn op de nieuwe voorzitter en de 
toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.                  ■

Gert-Jan van den Nieuwenhoff


