Over Business Plus de Langstraat
	
Het is mooi om te horen dat jullie graag verder willen nadenken over BusinessPlus de Langstraat. Zoals toegezegd onderstaand de
belangrijkste informatie over onze vereniging op een rijtje. Mochten jullie naar aanleiding hiervan verder geïnteresseerd zijn in het
aanvragen van het lidmaatschap dan horen wij dat graag.
Je bent natuurlijk welkom voor een tweede kennismakingsbijeenkomst waarna een gesprek kan plaatsvinden met twee van onze
bestuursleden om jullie aanvraag te beoordelen. Op basis van deze beoordeling zullen wij definitief reageren op jullie aanmelding.

Onze huisregels:
1.	Het doel van de vereniging is onder meer het genereren van (werk) (contacten) voor en door de leden, onder andere door aanbevelingen (referrals) te doen.
2. 	Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen. Lidmaatschappen worden op persoonlijke titel aangegaan. Lidmaatschappen
zijn niet overdraagbaar aan derden.
3. 	Het is een lid toegestaan om per half jaar maximaal 4x zonder vervangende bezoeker afwezig zijn.
4. 	Het bestuur bewaakt de kwaliteit van het ledenbestand.
5. 	De bijeenkomsten worden gehouden op iedere dinsdagochtend bij Guesthouse Hotel Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten worden gehouden vanaf 07:00 uur tot ca. 08.30 uur.
6. 	De indeling van de reguliere ontbijtbijeenkomsten is als volgt:
	- 07:00 uur tot 07:30 uur: vrij netwerken;
	- 07:30 uur tot 08:15 uur: pitch
	- 08.15 uur tot 08:30 uur: 10-minuten presentatie bedrijf (bij tourbeurt).
7. 	Er wordt gestuurd op basis van ‘closed deals’.
	Bedoeld wordt een collectieve inspanningsverbintenis van de leden naar elkaar toe.
8. 	Leden van de vereniging kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van netwerkclubs die (mede) op basis van ‘refferals’ c.q. ‘aanbevelingen’
werken.
9. 	Een gast mag 2 x een Reguliere bijeenkomst bezoeken zonder dat hij/zij lid hoeft te worden.
	Na de 2e keer wordt er gevraagd of de gast lid wil worden. Een gast welke actief is in de branche die onder de leden al voorzien
is mag 1x een Reguliere bijeenkomst bezoeken.

De kosten van het lidmaatschap:
Contributie:
Ontbijtgelden:

€ 150,€ 500,-

Totaal:

€ 650,- per jaar

Mochten er n.a.v. deze informatie nog vragen zijn dan horen we dat graag, je kunt een e-mail sturen naar:

bestuur@businessplusdelangstraat.nl

