Hallo Boerenbusinessclubleden,
Inmiddels is het ruim een half jaar geleden nadat de BBN is gestart. Met inmiddels 42 handtekeningen op
de ledenlijst is dit meer dan we verwachten, dat willen we natuurlijk graag verder uitbouwen. Het
afgelopen half jaar hebben wij natuurlijk bewust tijd gestoken in ons eigen boerenseizoen, maar hoe stellen
wij voor om verder te gaan….
Het imago van onze sector beter tot zijn recht te laten komen, is ons primaire doel en daarmee zijn we
aardig op weg. Het werkelijk inhoud geven kost zoals verwacht de nodige energie, maar als bestuur gaan
we daarvoor. Natuurlijk moeten een aantal zaken afgewikkeld worden, dit zijn de notas van het afgelopen
seizoen, deze ontvangt u zeer binnenkort. Wij blijven gaan voor de vrijdagen om iets te organiseren en
hebben inmiddels ook het aankomende seizoen inmiddels gepland. De aankomende weken zijn wij op
verschillende plaatsen actief. Hieronder een aantal activiteiten die zijn ondernomen
Wat hebben we gedaan 2013-2014;
 22-10-2013 Startavond Albert Jan Maat;
o Imago, hoe scoor je dit…?
 27-11-2013 Eerste bijeenkomst
o Maallust Veenhuizen meerder proeverijen en inleiding over bedrijfsfinancieringen van
Credion
 10-12-2013 Gezamenlijke bijeenkomst bussinessclub Gomos
o Jacques Tichelaar: Actualiteiten; Nederland en Drenthe
 14 maart 2014
o Bijeenkomst: Bezoek FC Groningen bussinessclub met daarna een buffet bij Karsten Norg
De inzet om een speeltoestel aan te schaffen op/nabij de inrit van Gomos is erg duur gebleken. Daarom is
voor iets anders gekozen. Wij hebben een Stertent aangeschaft, deze tent is te gebruiken voor en rondom
allerlei evenementen die sportief gezien worden georganiseerd, waarbij we ons imago beter in beeld
kunnen krijgen. ( Deze tent is 16*16m1 en 6 meter hoog; capaciteit ca 100 mensen staand, 75 mensen
zittend)
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Deze tent, dan wel in het wit, is het aankomende weekend te zien op de Kerkbrink bij de Slag om Norg.
Wat gaan we doen 2014-2015:
1. Zaterdag 9-10 augustus
a. Aanwezig met onze BBN Tent, enig reclamemateriaal in het strodorp op de Kerkbrink in
Norg vanaf ca. 13 uur. De renners komen in de tent om te genieten van een varken aan het
spit en een drankje. Aankleding wordt door ons gedaan.
2. Dinsdag 12 augustus
a. BBQ op de Kerkbrink in Norg. RTV en Radio Drenthe doen hier een live verslag van hun
dagelijkse toertocht door de Provincie. Wij hebben onze tent beschikbaar gesteld.
b. De oprichtingsakte van onze vereniging wordt aldaar ondertekend in bijzijn van Notaris
Holland vander Woude…..hoe het geheel er aldaar uitziet, weten ook wij nog niet
helemaal. Meer informatie volgt.
3. Zaterdag 16 augustus Boer on Toer
a. ontvangst op vier bedrijven van onze leden van 90 Gomos “C en D” spelers met ouders,
broertjes en zusjes. De sporttassen worden uitgedeeld, inleidingen over de bedrijven en
natuurlijk een hapje en een drankje
4. Vrijdag 5 september 2014
a. Bezoek aan één van onze leden, Jan Groenwold met de dan in werking zijnde nieuwe stal.
Dit is de aftrap van het nieuwe seizoen met bbq
5. Vrijdag 10 oktober 2014
a. John van Zweden; medeeigenaar van de Engelse voetbalclub Swansea (Guzman en Vorm
spelen daar) John’s verhaal is een openhartig verhaal over zijn eerste bezoek aan Swansea en neemt hij zijn
gehoor mee van de vierde klasse het Vetch Field naar de TOP van het voetbal, het Liberty Stadium in de Engelse
Premier League. Hij vertelt over zijn held Bobby Charlton van Manchester United, over de champagne in de
bestuurskamers en de trainings- en maatpakken van Swansea City, maar ook over ADO Den Haag en over
behang- en vloerbedekking hoe hij daarmee groot geworden is

Dit in samenwerking met Bussinessclub Gomos.
6. Vrijdag 28 november 2014
a. Nader in te vullen (Scholte Klazinaveen//………………………)
7. Vrijdag 20 februari
a. Bezoek aan de VW fabriek in Emden of de Cruise schepenfabriek in Papenburg waar deze
gebouwd worden

Tijdens een van onze bijeenkomsten wordt de “jaarvergadering” nog wel aan de agenda toegevoegd, maar
daar krijgt u nog wel bericht van.
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Hoe verder:
Met de invulling van de Gomos jeugd krijgen we een goede invulling aan onze primaire
gedachtegoed.
Voor het nieuwe seizoen waar we mede voor gevraagd zijn om mee te doen zijn: de Veldslag om
Norg, de Noordelijke Kampioenschappen SGW van de PSV Norg en nog een aantal nader in te
vullen activiteiten.

Met ons nieuwe logo van de Boerenbussinessclub Norg e.o. hebben we uiting kunnen geven aan
onze primaire landbouwkleuren waarin de mens tussen ons in als centraal staat. Zowel voor ons
zelf als daarbuiten. Hiermee zouden we op tal van evenementen ons gezicht kunnen laten zien.

In de aankomende periode zult u regelmatig een digitale vooraankondiging aantreffen voor het
programma.

Het bestuur.
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