
• Een Business Club die als een echt netwerk zal 
fungeren en tevens op verzoek zal dienen als 
adviesorgaan voor het bestuur van vvBergen. Het 
minimale streefaantal  is 40 leden. 

• De vereniging zal gesteund worden doordat 50% 
van de  opbrengsten van het jaarlidmaatschap voor 
de vvBergen is. De andere 50% is voor de 
activiteiten en evenementen die door de Business 
Club georganiseerd zullen worden. 

• Er komt een felbegeerde jaarlijkse Business Club 
voetbalactie bokaal. Deze geldt alleen voor de leden 
van vvBergen en wordt tijdens dit hopelijk snel 
traditionele evenement uitgereikt aan een van de 
spelers, jong of oud. Nadere uitleg volgt.                                                                                                     

• Naast dit jaarlijkse event worden verschillende 
andere uitstapjes, evenementen en ontvangsten met 
aansprekende sprekers georganiseerd. Uiteraard 
altijd inclusief culinaire versnaperingen.
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Doe je zelf en de Business Club vvBergen een plezier en 
meld je aan. Zie ommezijde. 

! Bestaande sponsors genieten een korting op het lidmaatschap. Vraag 
naar de condities bij Henk Borst; 0622407280, of stuur een email naar 
voorzitter@vvbergen.nl. 

Doe je zelf en de Business Club vvBergen een plezier en 
meld je aan. Zie ommezijde. 

! Bestaande sponsors genieten een korting op het lidmaatschap. Vraag 
naar de condities bij Henk Borst; 0622407280, of stuur een email naar 
voorzitter@vvbergen.nl. 



        AANMELDFORMULIER 
Afzender: 

Naam: ………………………………… 
Adres: ………………………………… 
Postcode/Plaats: ……………………. 
Email: ………………………………… 
Telefoon: …………………………….. 

Vink aan wat van toepassing is: 
  
 Ik wil graag lid worden van de Business Club vvBergen en betaal euro 500,- ex BTW per seizoen; 1 juli t/m 30 

juni. 
  
 Ik ben sponsor van vvBergen en wil lid worden van de Business Club vvBergen, de sponsorkorting is van 

toepassing. 
  
 Als lid van de Business Club wil ik graag op de hoogte gehouden worden van uitnodigingen, activiteiten en 

andere relevante informatie over de Business Club vvBergen. 

Dit formulier kunt u afgeven bij een van de bestuursleden, of per post versturen. Per email kunt u zich ook aanmelden via businessclub@vvbergen.nl

Stichting Business Club vvBergen 
T.a.v. secretaris dhr. T van Etten 
Dirk Klompweg 9 
1861NA Bergen
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