
De Business Club van FC VVC, het sportieve netwerk van de
Haarlemmermeer.

Lidmaatschap van de Business Club van FC VVC is meer dan alleen op een sympathieke
manier de club steunen. Het is het onderdeel zijn van het sportieve zakelijke netwerk van
de Haarlemmermeer. Een BC met prachtige faciliteiten en inspireerde activiteiten.
Uiteraard allemaal tot doel het voetbal van VVC op een hoger niveau te brengen. Vanaf
de jongste jeugd, de dames, de goedwillende recreanten en uiteraard de selectie teams
(jeugd en senioren).

Leden van de FC VVC Business Club mogen dit seizoen rekenen op :

 Toegang voor twee personen tot de business ruimte bij elke thuiswedstrijd van
VVC zaterdag 1 en zondag 1. De ruimte is een uur voor de wedstrijd open.
Koffie en thee staan klaar. In de rust en na de wedstrijd kunt u gebruik maken
van de van het hele (fris)dranken assortiment tegen gereduceerde prijzen (BC
munten). Na de wedstrijd worden regelmatig warme en koude hapjes
geserveerd.

 Per seizoen zijn er 4 kwartaalbijeenkomsten. Dat kan variëren van een avond
met een inspirerende spreker tot het gezamenlijk bezoek van een
voetbalwedstrijd. In ieder geval tijd en ruimte om met de andere BC leden te
netwerken.

 Naamsvermelding in de BC ruimte op de internetsite en videokrant.

 Eenmaal per seizoen mag het BC lid gebruik maken van de ruimte voor een
bedrijfspresentatie voor haar relaties.

 Jaarlijks het grote FC VVC BC diner. Aan het begin van seizoen een stijlvol diner
om het sportieve seizoen aan te vangen. Een mooie gelegenheid om alle nieuwe
BC leden te begroeten en te leren kennen. Uiteraard zijn de partners ook
welkom. Tijdens dit diner worden bij de gerechten bijpassende wijnen
geschonken en uiteraard is er voldoende koffie, thee en frisdrank voorradig.

 Bedrijfspresentatie van een volle pagina (A4) in de jaarlijkse presentatiegids van
FC VVC. Zet uw bedrijf in de schijnwerpers naast de presentatie van de
jeugd,dames en senioren selectie teams.

Wat is uw bijdrage aan de FC VVC businessclub :

 € 500,00 per seizoen voor twee personen

 BC consumptiemunten 100 stuks voor €90,00. Deze munten zijn uiteraard alleen
te gebruiken in de BC ruimte maar het hele seizoen geldig.

 Enthousiaste en actieve bijdrage aan het BC netwerk.

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Actie ondernemen ?? Bel, mail of sms naar Peter Klabbers 06-53498881 of
bc@fcvvc.nl


