Huisreglement De Ochtendspits
In het huisreglement van De Ochtendspits wordt kort weergegeven waar de vereniging voor
staat. Hieronder staan de belangrijkste regels uit dat reglement. Leden committeren zich
hieraan bij hun toetreding door ondertekening van dit formulier.
De Ochtendspits heeft tot doel het vergroten van de omzet van haar leden door het geven
van warme aanbevelingen. Daarvoor stellen de leden hun netwerk open voor hun medeleden.
Elke twee weken is er een ontbijtbijeenkomst waarbij alle leden aanwezig zijn. Tijdens deze
bijeenkomsten licht elk lid kort toe wat zijn of haar onderneming doet en hoe de medeleden
kunnen bijdragen aan het vergroten van de omzet.
 e Ochtendspits kent een dinsdag- en een donderdaggroep. Nieuwe leden sluiten zich
1. D
aan bij ofwel de dinsdaggroep ofwel de donderdaggroep. Elke groep komt tweewekelijks
bijeen. Leden verplichten zich bij de bijeenkomsten van hun groep aanwezig te zijn. De
bijeenkomsten starten om 07.30 uur en zijn om 09.00 uur afgelopen.
2.	Er is sprake van een bedrijfslidmaatschap, waarbij de ondernemer het bedrijf op de
bijeenkomsten vertegenwoordigt. Voor zover dit mogelijk is, wordt een vaste vervanger
aangewezen.
3.	
In het geval dat een lid niet aanwezig kan zijn bij de bijeenkomst, moet het voor een
vervanger zorgen. Als bij de bijeenkomst een vervanger aanwezig is, geldt het betreffende
lid niet als afwezig. De leden mogen per zes maanden 2x afwezig zijn. Bij een derde keer
kan De Ochtendspits besluiten de beroepsgroep open te stellen.
4.	Het lid stelt zijn netwerk actief open voor de medeleden. Van het lid wordt verwacht dat
het regelmatig een bezoeker meebrengt naar de bijeenkomsten. Van het lid wordt ook
verwacht dat het regelmatig een aanbeveling heeft voor de medeleden.
5.	Het lid geeft vervolg aan de aanbevelingen die het ontvangt.
6.	Toetreding tot De Ochtendspits geschiedt op basis van branche-exclusiviteit. Dit betekent
dat van elke beroepsgroep slechts één vertegenwoordiger wordt toegelaten. Als de
activiteiten van een aspirant-lid overlap vertonen met die van een lid, zoekt De Ochtendspits in overleg met hen naar een oplossing.
7.	Een lid levert kwalitatief goede diensten en/of producten, is integer en komt afspraken na.
8.	Het lidmaatschap van De Ochtendspits kost € 650 exclusief btw per jaar. Dit is inclusief
de kosten voor de tweewekelijkse bijeenkomsten. Betaling van het lidmaatschapsgeld
binnen de gestelde betalingstermijn is voorwaarde voor deelname aan de bijeenkomsten.

Plaats:
Datum:
Naam vertegenwoordiger bedrijf:
		

Namens De Ochtendspits:
Naam bestuurder

Handtekening:

Handtekening:

Aanmeldformulier
Ondergetekende wenst lid te worden van De Ochtendspits:
Bedrijfsnaam:

Branche:

Vertegenwoordigd door:

Tweede vertegenwoordiger (indien mogelijk):

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Mobiel telefoonnummer:

E-mailadres:

Website:

KvK-nummer:

Ik meld mij aan voor:

Dinsdag

Plaats:
Datum:
Naam vertegenwoordiger bedrijf:

Handtekening:

Donderdag
Het lidmaatschap van De Ochtendspits
kost € 650 exclusief btw per jaar. Dit is
inclusief de kosten voor de tweewekelijkse
bijeenkomsten.

