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Aan alle (potentiële) Boeren Business Club leden uit Norg eo
Betreft:

Boeren Business Club Norg eo

Geachte (potentiële) Business Club lid,
De afgelopen maanden zijn er initiatieven ontwikkeld om te komen tot de oprichting van een
Boeren Business Club. Dit heeft, na overleg met de notaris, geleid tot de oprichting van de
‘Boeren Business Club Norg eo’
Het bestuur van de Stichting bestaat uit xx personen. Het bestuur zal zich naar beste eer en
geweten inzetten om het gedachtegoed van de Business Club te bewaken en uit te dragen.
Het is de wens dat ook de deelnemers een actieve rol binnen de Business Club spelen. Te
denken valt hierbij aan het werven van nieuwe leden, het organiseren van bijeenkomsten,
het ontplooien van nieuwe initiatieven, etcetera.
In deze informatiemap wordt kort ingegaan op de doelstelling van de Business Club, de
mogelijke besteding van de gelden en de eventuele sponsoractiviteiten. Daarnaast hebben
we een sponsorcontract bijgevoegd.
Wij hopen dat deze informatie voldoende informatie biedt om lid te worden van de Boeren
Business Club Norg eo. Mochten er vragen dan wel opmerkingen zijn, dan kunt u natuurlijk
altijd contact opnemen met ondergetekenden.
Met vriendelijke groet,

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
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DOELSTELLING BBN
Uit de oprichtingsstatuten blijkt onder meer het volgende:

Naam en Zetel
Artikel 1
1.
De Stichting draagt de naam Boeren Business Club Gomos
2.
Zij heeft haar zetel in Norg, gemeente Noordenveld

Doel
Artikel 2
1.

2.

De Stichting heeft ten doel:
a. Het versterken van het imago van de agrarische sector in zijn
algemeenheid en de regio in het bijzonder;
b. het ondersteunen van de voetbalvereniging Gomos te Norg, hierna te
noemen “Gomos”, in de ruimste zin des woords;
c. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling/verbetering van de
totale accommodatie aan de Schapendrift, hierna te noemen ‘De Driften’,
in de ruimste zin des woord;
d. het bevorderen van contacten tussen de deelnemende agrariërs en
andere (overheids)instellingen en afgevaardigden daarvan in Norg en
omgeving, die de sub 1.a, 1.b en 1.c genoemde doelstelling onderschrijven
en een financiële bijdrage leveren aan de stichting. Deze bedrijven
(overheidsinstellingen) en afgevaardigden daarvan worden hierna
tezamen ook “Business Club Gomos” genoemd.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het organiseren van evenementen/activiteiten, het opzetten van
projecten en het werven van fondsen ten behoeve van Gomos, De Driften
en het imago van de agrarische sector, waarbij gestreefd wordt naar een
optimaal evenwicht tussen de belangen van Gomos, De Driften en de
belangen van de deelnemers.
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Bestuur: Taak en Bevoegdheden
Artikel 4
1.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
2.
Het bestuur dient 60% van de door de Boeren Business Club ingebrachte
gelden te besteden aan activiteiten ten behoeve van die Business Club.
Genoemd percentage geldt per deelnemend bedrijf/instantie. Eventuele extra
personen van een deelnemend bedrijf/instantie kunnen deelnemen voor 40%
van de inleg welke geldt voor een deelnemend bedrijf/instantie.

Voor geïnteresseerden zijn de volledige statuten uiteraard ter inzage beschikbaar.
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Besteding van de gelden
De door de leden van de Business Club Gomos ingelegde gelden worden aangewend voor
drie doelen:
1)
2)
3)

1)

De Boeren Business Club
Gomos
De Driften

Belang van de Business Club Gomos

Het voornaamste doel is het bevorderen van het imago van de agrarische sector. Om dit
doel te realiseren zullen partijen inspanningen moeten verrichten. Te denken valt onder
andere aan;
 Een groot reclamebord op de accommodatie van Gomos of shirtreclame
 Het leggen van verbindingen tussen de leden van de Boeren Business Club en de
leden van Gomos en/of de andere gebruikers van De Driften.
Een belangrijk doel van de Boeren Business Club Norg eo is de bevordering van de contacten
tussen haar leden (zie artikel 2.1.d. van de statuten). Dit kost geld.
Van de ingelegde middelen wordt dan ook 40% gereserveerd voor alle mogelijke activiteiten
van de Business Club (voor 2e persoon van een bedrijf geldt dat het volledig ingelegde
bedrag wordt benut voor de onderlinge activiteiten). Onderstaand enkele voorbeelden van
mogelijke toekomstige bijeenkomsten:
-

Bedrijfsbezoeken, zowel agrarisch als niet-agrarisch;
Presentaties/rondleidingen door eigen leden van de Boeren Business Club;
Het uitnodigen van sprekers / het organiseren van themavonden;
Meer ‘luchtige’uitjes zo als een golfclinic of karten;
Organisatie van een jaarlijkse wedstrijd tussen de Boeren Business Club Norg eo en
de Business Club Gomos;

Alle bijeenkomsten worden doorgaans afgesloten met een uitgebreid diner.
Op termijn zouden we wellicht kunnen overwegen om een (facultatieve) buitenlandse reis te
organiseren.

2)

Belang van Gomos en De Driften
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De overige ingebrachte gelden worden aangewend ter ondersteuning van Gomos en De
Driften, in de ruimste zin des woords (artikel 2.1.a). De gelden worden beheerd door
Stichting Boeren Business Club Norg eo, waarbij het bestuur van die stichting
eindverantwoordelijk is voor wat betreft de bestedingsdoelen.
Het is de bedoeling de gelden aan te wenden voor activiteiten / investeringen waar
genoemde partijen jarenlang plezier van kunnen hebben of die bijdragen aan een positieve
uitstraling van de vereniging. Als tegenprestatie van een financiële bijdrage zal er altijd een
vorm van PR moeten worden geborgd welke bijdraagt aan de versterking van het imago van
de agrarische sector.
Hierbij valt te denken aan:
-

het organiseren van plezierverhogende activiteiten voor de jeugd bij Gomos en de
overige gebruikers van De Driften. Bijvoorbeeld:
o het organiseren van jeugddagen;
o het organiseren c.q. bezoeken van (buitenlandse) toernooien;
o het bezoeken van een wedstrijd in het betaalde voetbal;

-

verbetering van de accommodatie De Driften;

-

het beschikbaar stellen van materiaal/kleding ten behoeve van de leden van GOMOS
en de overige gebruikers van De Driften.

De binnenkomende gelden zijn uitdrukkelijk niet bestemd ter aanvulling op de (eventueel
verlieslatende) exploitatie van Gomos en/of de overige gebruikers van De Driften.
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Sponsoring overeenkomst
De ondergetekende
n:
1. de Stichting Boeren Business Club Norg eo, hierna te noemen “BBN”
(Boeren Business Club Norg eo), zetelende te Norg
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………,
in de functie van secretaris
en
2. Naam: ……………………………………………………………………. ,
gevestigd/zetelende/wonende te …………………………………………. ,
hierna te noemen “sponsor”
(Postcode: ………………..) aan de……………………………….……. ,
Tel.: ………….…
Fax.: …….............
Internetadres : …………..
E-mail:............@................ ,
ten deze vertegenwoordigd door……………………………………….… ,
Overwegende:
a. dat BBN haar doelstellingen tracht te realiseren conform haar statuten,
ondermeer door middel van ondertekening van deze overeenkomst;
b. dat sponsor bereid is gevonden de doelstellingen van BBN te ondersteunen;
c. dat sponsor bereid is onder de navolgende voorwaarden de hierna
genoemde middelen ter beschikking van BBN te stellen en BBN bereid is
sponsor de hierna te noemen tegenprestatie te leveren;
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Art. 1 Verplichtingen sponsor
Sponsor zal aan BCG ten behoeve van haar activiteiten jaarlijks beschikbaar
stellen een bedrag groot € 450,-- (zegge: vierhonderd en vijftig Euro), excl.
BTW waarvoor door BCG een factuur zal worden toegezonden.
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Art. 2 Verplichtingen BBN
BBN zal gedurende haar activiteiten haar verplichtingen ten aanzien van
sponsor, conform haar statuten, nakomen
Art. 3 Duur
Deze overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor de duur van één
jaar, ingaande 1 juli 2013 en derhalve eindigend op 30 juni 2013.
Na afloop van de duur van deze overeenkomst wordt de overeenkomst
stilzwijgend voortgezet voor eenzelfde periode tenzij uiterlijk
2 maanden voor de datum van beëindiging een schriftelijke opzegging
door het secretariaat van BBN is ontvangen;
Art. 4 Betaling
Betalingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, dienen binnen 14
dagen na factuurdatum aan BBN te geschieden;
Art. 5 Tussentijdse beëindiging
Ieder der partijen heeft het recht de onderhavige overeenkomst middels
aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te doen eindigen in een
der volgende gevallen:
a. wanneer de andere partij een of meer van zijn/haar verplichtingen uit
deze overeenkomst niet nakomt, ondanks daartoe bij aangetekend
schrijven door de betreffende partij eerst te zijn aangemaand c.q. in
gebreke te zijn gesteld, waarbij een redelijke termijn wordt toegestaan
om alsnog de verplichtingen na te komen.
b. ingeval van surseance van betaling en/of faillissement van de andere
partij;
Art. 6 Overeenkomst/Wijzigingen
Deze overeenkomst bevat de volledige overeenstemming tussen partijen.
Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend
schriftelijk worden overeengekomen en dienen door beide partijen te zijn
getekend.
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Art. 7 Ongeldigheid
Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen
onverhoopt onverbindend mochten zijn, zal dit geen gevolgen hebben
voor de rechtsgeldigheid van de overige artikelen uit deze overeenkomst.
Partijen zullen alsdan nader met elkaar overleggen, teneinde de
onverbindende bepaling(en) te vervangen voor rechtsgeldige bepalingen
die zo goed mogelijk overeenkomen met de bedoeling van partijen.
Art. 8 Nederlands recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te …………op …… 20..
Door ondertekening dezes verklaart sponsor tevens een exemplaar dezes te
hebben ontvangen.

Sponsor:
Naam:
voor deze:

……………………….
Handtekening

Stichting Boeren Business Club Norg eo
……….., secretaris
voor deze:

…………………………..
Handtekening
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