
 

 

Combineer uw zakelijk belang met steun aan FC VVC 
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 inspirerende 
activiteiten. Het ultieme en gezellig zakelijke netwerken tussen ondernemers heeft uiteraard allemaal tot 
doel het voetbal van FC VVC op een hoger niveau te brengen. Vanaf de jongste jeugd, de dames, de 
goedwillende recreanten en uiteraard de selectie teams (jeugd en senioren). Dankzij uw bijdrage kunnen we 
vele ambities van onze club waarmaken. 

 

Pakket 1 
Member Business Club 

Als Business Club lid ontvangt u de volgende privileges: 
 

• Toegang voor twee personen tot de Business Club-ruimte bij elke thuiswedstrijd van FC VVC zaterdag 1. 
De Business Club 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 bar in de Business Club. Na de wedstrijd worden regelmatig 
warme en koude hapjes geserveerd. We hebben een BC-pas. Prijzen zijn gelijk aan de prijzen in de 
kantine. 

• Per seizoen zijn er 2 bijeenkomsten. 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 
Business Club leden te netwerken! 

• Eenmaal per seizoen kunt u als Business Club lid gebruik maken van de Business Club ruimte bij FC VVC 
voor een bedrijfspresentatie voor uw zakelijke relaties (30 a 40 personen). 

• Deelname aan het Gala Diner van de Business Club. Een zeer stijlvol diner waarbij gelegenheid is om alle 
nieuwe Business Club leden 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. 

• Deelname aan het grote FC VVC Business BBQ. Aan het eind van seizoen een heerlijke BBQ van onze 
eigen keurslager om het sportieve seizoen af te sluiten. Een mooie gelegenheid om met de selectie van 
FC VVC en de staf na te praten en om nieuwe Business Club leden te leren kennen. 

• Naamsvermelding met uw logo op de websitepagina FC VVC Business Club 

• Uw logo, foto en contactgegevens in het jaarlijkse  FC VVC Business Club. magazine. 

• Naamsvermelding in de BC ruimte op de videokrant (tv scherm). 

 
Investering: €500,00 ex BTW + € 100,00 in BTW (pas tbv drankjes) 

• € 500,00 per seizoen voor twee personen 
• BC pas, welke elk seizoen wordt opgewaardeerd met € 100,- 
• Enthousiaste en actieve bijdrage aan het BC netwerk 



 

 

 
Exclusief voor FC VVC Business Club member hebben wij een tweede additioneel 
pakket om FC VVC nog eens extra te ondersteunen: 

 
Pakket 2 
Member Business Club SUPPORT EXELLENT 

 
Naast de privileges die u heeft als Business Club lid ontvangt u als Member Business Club SUPPORT EXELLENT: 

 
• Een exclusief bedrijfsinterview met foto in het jaarlijkse FC VVC Business Club magazine. Dit 

bedrijfsinterview kunt u tevens voor eigen PR doeleinden gebruiken! 
 

• Jaarlijks een VIP arrangement in de Business Club voor uw zakelijke relaties (30 a 40 personen) waarbij er 
door de Business Club een full service pakket wordt geboden. Zo regelen wij de de drankjes en hapjes, 
bediening en eventueel zelf het uitnodigingstrajet! 

 
Investering: €1000,00 ex BTW+ € 100,00 in BTW (pas tbv drankjes) 

• € 1000,00 per seizoen voor twee personen. 
• BC pas, welke elk seizoen wordt opgewaardeerd met € 100,- 
• Enthousiaste en actieve bijdrage aan het BC netwerk 

 
Interesse? 
Bel, mail of sms naar Gerard ter Haar of businessclub@fcvvc.nl of kom op zaterdag een keer geheel 
vrijblijvend langs in de business ruimte bij FC VVC we ontvangen u graag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact? Businessclub@fcvvc.nl  of telefonisch m.  (voorzitter, Gerard ter Haar) 
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