Ondernemen
doe je
samen

www.baarnsondernemersnetwerk.nl

Ondernemen is leuk
“Bij het BON kan ik in alle openheid
om adviezen vragen als ondernemers
onder elkaar.” Dat is een kenmerkende
quote voor leden van het Baarns
Ondernemers Netwerk, na 10 jaar
beter bekend als ‘het BON’.

Iedere ondernemer weet dat netwerken
belangrijk is. Maar het moet wel leuk zijn:
elkaar inspireren, van elkaar leren.
Het resultaat: persoonlijke ontwikkeling,
nieuwe samenwerkingsverbanden en,
dat gebeurt natuurlijk ook, nieuwe
business. Bij het BON komt dat vanzelf.
Zonder visitekaartjes! Ieder lid mag
pitchen, graag zelfs!
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Het BON = succesvol
samenwerken
Het BON staat voor persoonlijk contact, een
informele sfeer en wederzijds vertrouwen. Je
wordt gestimuleerd om mee te bouwen aan
een hecht en kwalitatief netwerk. Daarom
staat Baarn als woon- of vestigingsplaats
centraal: zo heb je wat met elkaar, kun je
samenwerken en initiatieven ontwikkelen.
Ondernemers, (statutair) directeuren en/of
eigenaren van ondernemingen kunnen op
persoonlijke titel lid worden. Het BON streeft
naar concrete, succesvolle samenwerking
van ondernemers: van jong tot oud, van starters tot door de wol geverfde professionals
en van zzp’ers tot grotere bedrijven.
Een gevarieerde samenstelling van expertise
en achtergronden is de basis voor succes.

Vijf bijeenkomsten per jaar
Ondernemers hebben het al druk genoeg.
Het BON organiseert gemiddeld vijf interactieve, compacte bijeenkomsten per jaar.
Tijdens de bijeenkomsten komen wisselende
onderwerpen aan bod. De rode
draad daarbij is dat leden elkaar steeds
beter leren kennen. Dat komt mede doordat
we meestal in kleine groepjes over het onderwerp van die avond doorpraten. Zo kun je
veel van elkaar leren!

Eerste kennismaking
Nieuwe leden zijn welkom. Na het (vrijblijvend) bezoeken van maximaal twee netwerkbijeenkomsten word je uitgenodigd lid
te worden. Heb je belangstelling en ken je
nog geen leden van het BON? Stuur dan een
e-mail met je gegevens (functie, branche,
woon- en vestigingsplaats) aan:
info@baarnsondernemersnetwerk.nl. Wij
nemen vervolgens graag contact met je op.

Lid worden
Het BON streeft naar een gevarieerd ledenbestand. Het kan een enkele keer
gebeuren dat je tijdelijk op de wachtlijst
komt wanneer je branche of sector al
ruim vertegenwoordigd is. De jaarlijkse
contributie bedraagt € 395,-.
Bij instap na 1 juli wordt een halfjaar
contributie in rekening gebracht. In de
contributie is inbegrepen: deelname aan
de bijeenkomsten, inclusief leerstof van
gastsprekers, drankjes en eten.
www.baarnsondernemersnetwerk.nl

Danielle Navas-Brandt

Brandfabric
“… een veilige omgeving van
gelijkgestemde ondernemers die
elkaar inspireren en verder helpen.”

René van Wijk

QuoVadis
“Bij dit netwerk komen wij gewoon
als ondernemers samen: voor en met
elkaar, zonder commerciële druk.”

Edan van der Meer

Audivio
“Elke BON bijeenkomst zorgt weer
voor nieuwe inspiratie; ik heb er veel
aan te danken!”

Bob Rotteveel

TulipMed B.V.
“We leren van elkaar in een sfeer van
vertrouwen, door ervaringen uit te
wisselen en een inspirerend programma.”

Pieter Miedema

Fiscaal jurist
“Het BON is een waardevol netwerk
waar wij onze successen delen en
elkaar ondersteunen in mindere tijden.”

Inge Pastoor

Ingepast Communicatie
“Altijd leuk om ervaringen te delen
en van elkaar te leren!”
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