BEDRIJFSLIDMAATSCHAP II

Vooraf
Vanaf 29 mei 2018 bestaat een nieuw bedrijfslidmaatschap, Bedrijfslidmaatschap II genoemd.
Het grote verschil van het Bedrijfslidmaatschap II met Bedrijfslidmaatschap I zijn de kosten (1684,versus 2200,-) en het feit dat Bedrijfslidmaatschap II persoonsgebonden is en de mogelijkheid biedt
om apart ook nog lid van de vereniging te worden.
Het bedrijfslidmaatschap II bestaat uit een zakelijk én een privé deel.
Wat is?
Het bedrijfslidmaatschap II is het speelrecht voor een door het bedrijf aan te wijzen persoon.
Deze persoon kan, indien dit gevraagd wordt, onder nader te bepalen voorwaarden, ook het
persoonlijk lidmaatschap verwerven van de Vereniging Old Course Loenen.
Inhoud zakelijk deel
- Een speelrecht op naam voor een te kiezen vaste persoon in het bedrijf
- 5 greenfees te gebruiken met klanten of werknemers
- De mogelijkheid klanten en werknemers te introduceren tegen introductietarief
- Lidmaatschap van Business Friends (normaal € 250,-) zie http://oclbcl.nl
- Vermelding met Bedrijfsnaam op het Sponsorbord
- Vermelding op de website www.oldcourseloenen.nl met naam van het bedrijf
- Zakelijk gebruik van de clubfaciliteiten (vergaderzaal, restaurant, clubhuis)
Prijs zakelijk deel
Kosten: € 1684,- excl. BTW per jaar en € 150,- horeca tegoed.
Als de BV winst maakt, kan € 1684,- waarschijnlijk als bedrijfskosten afgetrokken worden bij de
belastingaangifte.
Inhoud privé deel
Als het lid ook actief deel wil nemen in de vereniging moet een apart lidmaatschap op persoonlijke
titel van de Vereniging gekocht worden. Het lidmaatschap is een feit na de voorhangprocedure
zonder bemerking en betaling van de kosten. De kosten per jaar hiervoor zijn: contributie á € 100,-,
entreegeld € 500,- (eenmalig), participatie € 1,- (eenmalig) die per direct wordt terug geschonken aan
de club en de NGF bijdrage € 17,50.
De kosten voor het persoonlijk lidmaatschap zijn privé-kosten.
Daarvoor krijgt het lid:
- Toegang tot de ALV
- Stemrecht
- Handicap registratie
- Recht om deel te nemen aan wedstrijden
- Recht om deel te nemen aan de NGF competitie
- NGF lidmaatschap

Link inschrijfformulier aanvraag Bedrijfslidmaatschap II
https://fd10.formdesk.com/oldcourseloenen/bedrijfslidmaatschap

