Welkom bij Business Club voetbalvereniging Ruurlo
De Business Club biedt u als ondernemer de gelegenheid om nieuwe kennis(sen) op te doen
in een ongedwongen sfeer. Niets is zo stimulerend als een ontmoeting met een collegaondernemer, die voor dezelfde vragen en beslissingen staat als u. Elk seizoen organiseert
de Business Club een aantal gezamenlijke netwerk-activiteiten, zowel rond het voetbal en de
VV Ruurlo als daarbuiten, waarbij u de basis kunt leggen voor vruchtbare en hopelijk
blijvende contacten. Ondernemen is een kwestie van gunnen, kunnen en kennen.
De doelstellingen van Business Club
•
•
•

Zakelijke en persoonlijke relaties ontwikkelen tussen ondernemers door elkaar in een
ontspannen sfeer te ontmoeten. Het is de bedoeling om minimaal drie keer per
seizoen een samenkomst te organiseren.
Financiële ondersteuning aan de voetbalvereniging Ruurlo.
Ondersteuning maatschappelijk goed doel

Wie kan er lid worden van de Business Club voetbalvereniging Ruurlo
Iedereen kan lid worden van de Business Club, de VV Ruurlo biedt een breed platform voor
het opbouwen en onderhouden van zakelijke relaties.
Wat biedt de Business Club
Minimaal drie activiteiten en bijeenkomsten per seizoen. Hierbij kunt u denken aan een
bedrijfsbezoek, een diner met een interessante spreker, het bezoeken van een
voetbalwedstrijd, een vergadering van de Business Club, de VV Ruurlo sponsoravond. Niet
alle activiteiten zullen jaarlijks terugkeren.
Kosten en besteding van de inkomsten
Het lidmaatschap bedraagt € 500,- per persoon per seizoen van 1 juli t/m 30 juni van het
daarop volgende jaar. Voor bestaande sponsoren van de VV Ruurlo hanteren we een korting
van € 100,- per jaar. Beëindiging van het lidmaatschap, schriftelijk voor 1 juni. De inkomsten
worden als volgt besteed:
•
•
•

60% voor activiteiten Business Club VV Ruurlo.
30% naar de VV Ruurlo; besteding in overleg met het hoofdbestuur VV Ruurlo.
10% naar een jaarlijks te bepalen goed doel

Contactgegevens Business Club voetbalvereniging Ruurlo
•
•
•

Contactpersoon: Michiel Schouten
Telefoon: 06 22791866
Email: businessclub@vvruurlo.nl

Organisatie structuur
De Business Club is een commissie van de voetbalvereniging Ruurlo, het bestuur legt
verantwoording af aan het hoofdbestuur van de VVR. Het bestuur van de Business Club
bestaat uit 4 personen met afvaardiging vanuit de VVR en ondernemers. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten. Een bestuurder neemt in principe
voor een periode van twee jaar zitting in het bestuur van de Business Club. Onderstaand een
voorbeeld van aan- en aftreedschema.
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Voorbeeld Business Club activiteitenkalender seizoen 2018 - 2019
•

26 sept
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•

april / mei

Oprichtingsvergadering Business Club bij Avenarius
o installatie bestuur
o kennismaking founders Business Club
VVR sponsoravond
o feestavond met spreker voor alle VVR sponsoren
Bedrijfsbezoek met diner
o kennismaking met een bedrijf door in de keuken te
kijken
o aansluitend een gezellig diner
Bezoek voetbalwedstrijd
o wedstrijdprogramma eredivisie is nog niet bekend

De ondergetekenden:
A: Voetbal Vereniging Ruurlo, gevestigd in Ruurlo, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
______________________________, hierna te noemen “VV Ruurlo”.
en
B: Naam bedrijf:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email:
Vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
Hierna te noemen “ Lid Business Club”.
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1. Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van minimaal één jaar, ingaande op datum
van ondertekening en eindigend op 30 juni van het lopende voetbalseizoen. Het contract wordt
automatisch jaarlijks verlengd, opzegging kan door schriftelijke contact met bestuur Business Club
voetbalvereniging Ruurlo.
2. Jaarlijks lidmaatschap
De jaarlijkse bijdrage is €500,- per jaar. Voor bestaande sponsoren van de VV Ruurlo hanteren we
een korting van €100,- per jaar.
3. Tegenprestatie
Als tegenprestatie voor het lidmaatschap heeft het lid recht op deelname aan alle activiteiten van
de Business Club voetbalvereniging Ruurlo
4. BTW
Alle bedragen genoemd in deze overeenkomst zijn exclusief de geldende BTW.
Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend op__________________________.
Lid Businessclub,

VV Ruurlo,

