Hallo Boerenbusinessclubleden,
Starten met iets nieuws kost tijd en energie, heel veel energie maar de waardering is gekomen. Ambities en
realiteit matchen is niet in alle facetten gelukt. Met een lichte bijstelling van onze eigen ambities, blijken we
een groot aantal doelgroepen te bereiken. De promotie van de agrarische sector komt op vele manieren als
verzoek naar ons toe.
Ieder met zijn eigen achtergrond probeert wat voor elkaar te krijgen. De samenhang om gezond eten (door
ons), gezond bewegen (door hen) gezond leven (promoten we samen) wordt vorm gegeven. De jonge
voetballers van Gomos komen voor de tweede keer dit jaar op een aantal bedrijven.
De meer structurele inzet waar wij als bestuur een financiële bijdrage aan leveren is dit jaar de
Zwemvierdaagse Veenhuizen. Het zwembad vervangt een bodem, waarbij ons logo daarin wordt verzilverd.
Hiervoor is een agrarische themaweek de tegenprestatie. Met een groot bereik tot aan Assen toe, is de
promotie tour van start gegaan. U kunt het allen binnenkort aanschouwen.
Dat de barbecue op de Brink in Norg vorig jaar ineens een RTV bijdrage opleverde hadden we nog niet op
gerekend, velen hebben het gehoord. Agrarische promotie met een fraai getoiletteerde koe op de Norger
Brink maakte het een en ander los.
Het succes van de barbecue september jl. was aanleiding om ook zo het jaar bij Riedstra af te sluiten.
Wij wensen jullie allen een gezonde, productieve zomer toe.
Vriendelijke groeten, voorzitter
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VAN DE SECRETARIS
Hierbij een kort jaarverslag van onze club. Inmiddels is het ruim een anderhalf jaar geleden nadat de BBN is
gestart.
Wij zijn gestart met 43 leden voor de Boerenbusinessclub Norg e.o. Het jaarverslag is gereed, het boekjaar
is afgesloten, de activiteiten geëvalueerd. Wij hebben als bestuur met plezier terug gekeken op de
afgelopen periode.
Wat is door ons gedaan-ondernomen
Wat hebben we gedaan 2013-2014;
 22-10-2013 Startavond Albert Jan Maat; (60 kandidaten)
o Imago, hoe scoor je dit…?
 27-11-2013 Eerste bijeenkomst
(32 leden)
o Maallust Veenhuizen meerder proeverijen en inleiding over bedrijfsfinancieringen van
Credion
 10-12-2013 Gezamenlijke bijeenkomst bussinessclub Gomos (18 leden)
o Jacques Tichelaar: Actualiteiten; Nederland en Drenthe
 14 maart 2014 (19 overdag-28 savonds)
o Bijeenkomst: Bezoek FC Groningen businessclub met daarna een buffet bij Karsten Norg
Wat hebben we gedaan 2014-2015;






Zaterdag 16 augustus Boer on Toer (bij twee leden thuis Kievit en Weites)
o ontvangst op 4 van onze leden bedrijven van 90 Gomos C en D spelers met ouders en
broertjes zusjes. De sporttassen worden uitgedeeld, inleidingen over de bedrijven en
natuurlijk een hapje en een drankje
Vrijdag 12 september 2014 (34 leden)
o Bezoek aan één van onze leden, Jan Groenwold met de dan in werking zijnde nieuwe stal.
Vrijdag 10 oktober 2014
(13 leden)
o John van Zweden; mede eigenaar van de Engelse voetbalclub Swansea
Vrijdag 20 februari akkerbouw-loonwerk-vleesvee en natuur Scholte Klazinaveen 18 leden
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Overig:
1. Juli 2014 Ledenverslag
2. Juli 2014 Aanschaf STER Tent
3. Augustus 2014 LOGO
4. Augustus 2014 Veldslag om Norg
5. Augustus 2014 BBQ Kerkbrink
6. Augustus 2014 Boer on Tour
7. September 2014 SGW Norg
8. September 2014 Akte ingeschreven
9. November 2014 Intersport Superstore
10. November 2014
11. April 2015 PSV concours
12. April 2015 Koningsdag
13. Mei 2015 Eerste grote sponsorbijdrage
14. Juni 2015 Gomos dagen
15. Juni 2015 Zwemvierdaagse Veenhuizen
16. Juni 2015 Beweegdorp Norg
17. Juni 2015 Website BBN

Investering in Promotie
Banners met reclame
Tent; Wielerevennement
Tent; RTV Drenthe
90 C-D spelers Gomos met ouders op 2 bedrijven
Tent; Eventing Cross Norg Noord Nederland kampioenschap
Holland vd Woude oprichtingsakte inschrijving KvK
Tent; Hardlopers run in het bos, 500 deelnemers; tent
Rekeningen eruit gedaan, financieel overzicht draaien
Tent
Tent; agrarische markt met spelen
BBN Logo komt in vloer Zwembad Veenhuizen
Tent;
Tent; Promotie week agrarische sector logo zwembad
Tent; Zand-Sport-Week

Verzoeken zomer-najaar 2015




Feestweek Norg
PSV Eventing Nationale Kampioenschappen
Veldslag

Hoe nu verder:
Met de “Boer on Tour” van de Gomos jeugd krijgen we een goede invulling van onze primaire
gedachtegoed. Voor het nieuwe seizoen zijn we gevraagd 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 Boerenbusinessclub 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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