Hallo Boerenbusiness clubleden,
Een enerverend jaar, 12 keer is de tent opgezet, promotie voor landbouw in en rondom Norg van onze club
is al normaler geworden. Als je in oprichting bent ben je nieuw, dus nieuws. Dit jaar kost het al iets meer
energie om goede promoties te maken.
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.
Toch lukt het ons om als BBN de landbouw te promoten en in een rationeel ondernemers kader te
plaatsen. De tent is nog steeds een publieksactiviteit. Dit jaar ging hij 12 dagen van huis, nu is hij voor deze
zomer al 8 dagen geboekt.
De Survival tocht, Beweegdorp Norg, Fietsvierdaagse, Feestweek Norg, Gomos dag, Paardensport SGW,
Hardloopgroep en nog enkelen hebben zich gemeld.
Vorig jaar hebben we afgesloten met een bedrijfsbezoek aan Riedstra met de toezegging dat wij dit jaar in
ieder geval een kascontrole en financieel overzicht zullen doen toekomen. Deze wordt op de BBQ
toegelicht.
Wat hebben wij als bestuur zoal gedaan:
-

5 keer bijeen geweest
Website geactiveerd, nog niet in de lucht (helaas)
Logo overhandigd tijdens boerenweek Zwembad Veenhuizen
LOGO is in het zwembad aldaar geplaatst
LOGO’s op de tent geplaatst
Aanhanger voor de tent aangeschaft, het transport van en naar was (vrije) rovende tijd….
Gesprekken gevoerd met Gomos en andere gebruikers op de Driften in Norg om een trekker sponsering te
leveren voor onderhoud van de velden aldaar
Dit is samen met Businessclub Gomos 40%-40%-eigen bijdrage gebruikers toegezegd
…uitvoering kan aanstaande zijn.
Verzoeken van schrijvende pers gekregen om in een landelijk blad Plattelandsleven het gedachtengoed BBN te
ventileren
..en nog wel meer
Aanzet tot winterprogramma 2016-2017 (Bakker van Esch….en gaarne suggesties !!)
Kleine ledenwerfactie

Het succes van de barbecue september jl. was aanleiding om ook zo het jaar bij Fam. Barels af te sluiten.
Wij wensen jullie allen een gezonde, productieve zomer toe.
Vriendelijke groeten het bestuur BBN
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