
BusinesscluB
De businessclub wordt opgericht voor het realiseren van twee doelen 
die niet los van elkaar gekoppeld kunnen worden:
•	 	Het	samenbrengen	van	ondernemers	die	sport,	talentontwikkeling	en	
	 basketball	willen	combineren	met	netwerken.
•	 	Het	genereren	van	financiële	middelen	die	BAL	kan	inzetten	om	de	
	 organisatie	verder	uit	te	bouwen,	het	1e	team	te	versterken	en	meer	
	 sfeer	te	creëren	rondom	wedstrijden	van	het	1e	team.	

BusinesscluB 

Wat mag een businessclub lid verwachten van het lidmaatschap:
•	 	Een	plek	voor	elke	ondernemer	die	netwerken	en	topsport	wil	combineren	
	 in	een	gezellige	omgeving.
•	 	Een	uitgebreid	zakelijk	netwerk	van	minimaal	40	ondernemers	
•	 	Een	effectieve	manier	om	naamsbekendheid	te	vergroten	in	midden	Limburg	
•	 	Kans	om	actief	de	businessclub	verder	te	helpen	ontwikkelen
•	 Een	compleet	avondje	uit.	De	wedstrijden	worden	omringd	met	
	 een	(licht)show	en	entertainment
•	 Gereserveerde	comfortabele	plaatsen	op	de	tribune
•	 Thuiswedstrijden	worden	op	zaterdag-	en	donderdagavond	gespeeld
•	 Het	1e	jaar	2x	per	jaar	een	businessclub	event	en	een	bedrijfsbezoek
•	 	Uw	Logo	zichtbaar	als	BC	lid	op	off-	en	online	media	in	het	sportcafé	en	website
•	 	Toegang	tot	de	businessclub	voor	2	personen,	extra	personen	het	eerste	
	 jaar	op	aanvraag	zolang	plaatsen	beschikbaar	zijn
•	 Dranktegoed	op	een	prepaid	pasje	t.w.v.	€	150
•	 Alle	wedstrijden	worden	op	Tv	Ellef	uitgezonden

Welke investering vraagt 
deelname aan de BusinesscluB 
Bal:
De businessclub BAL wil laagdrempelig 
zijn en moet toegankelijk kunnen zijn 
voor zakelijke talenten en succesvolle 
ondernemers. 

voor de eerste 50 leden geldt 
een aantrekkelijke 
openingsaanbieding van 
€ 750 (incl €150 dranktegoed)



korte toelichting Bal:
Basketbal  academie Limburg bestaat uit drie 
pijlers, die elkaar versterken en samen het 
fundament vormen:
•	 	Breedtesport,	gericht	op	het	beoefenen	

van recreatief basketball 
•	 	Regionaal	Talent	Center	(RTC)	BAL,	erkend	

door	NBB	en	NOC-NSF,	ontwikkeling	van		
talentvolle	jeugdige	topsporters	(m/v)	in	
de	leeftijd	van	12-21	jaar

•	 	Professioneel	heren	1	team,	uitkomend	in	
de Dutch Basketball League. 

De drie pijlers zijn belangrijk om in de ko-
mende	 jaren	 BAL	 verder	 uit	 te	 bouwen	 tot	
een sportorganisatie met een belangrijke 
maatschappelijk rol in Limburg. Het huisvest 
het beste opleidingsinstituut in Nederland en 
heeft	een	professioneel	 team	dat	uitkomt	 in	
de Dutch Basketball League. Het doel is om 
jeugdspelers de kans te geven om hun droom 
na te jagen en op te leiden tot een professio-
nele basketball speler. 

visie
De businessclub BAL richt zich op ondernemers in midden 
Limburg. Basketbal Academie Limburg wil een zakelijk plat-
form oprichten voor talentvolle en succesvolle ondernemers 
die hun bedrijf willen linken aan sport, in het bijzonder de 
basketball sport. De businessclub heeft als doel om naast een 
zakelijk platform ook een stevig financieel fundament te ge-
nereren voor Basketball Academie Limburg (BAL) en het pro-
moten van basketbal in heel Limburg
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doelstellingen
Het	doel	is	om	voor	1	augustus	2019	40	
nieuwe	 leden	 te	 werven.	 Indien	we	 dit	
realiseren	zullen	in	overleg	met	de	4	le-
den	het	bestuur	van	de	BC	verder	gaan	
invullen.	 Met	 de	 inkomsten	 van	 de	 40	
leden	zullen	we	de	volgende	investerin-
gen	gaan	doen:

•	 	25%	investeren	in	de	ontvangstruimte	
van	de	Businessclub

•	 1	0%	investeren	in	de	Regionaal	
	 talenten	Center
•	 	65%	gebruiken	om	de	selectie	van	
	 heren	1	te	versterken	met	een	
	 2e	buitenlandse	speler

de organisatie
BAL	is	een	organisatie	die	bestaat	uit	drie	entiteiten,	deze	zijn:
•	 de	vereniging	BAL,	ingeschreven	KVK	57683956;
•	 de	stichting	RTC	BAL	(BPL),	ingeschreven	KVK	14097589;
•	 de	BV	Heren	1	(Basketball	personeel	BV),	ingeschreven
	 	KVK	60808950.

Bovengenoemde	entiteiten	worden	bestuurd	door	 één	bestuur.	
De	voorzitter	Jeroen	van	Veen	van	de	vereniging	is	ook	de	voorzit-
ter	van	de	RTC,	de	BV	is	gelieerd	aan	de	stichting	RTC.

Het huidige bestuur van BAL ziet er als volgt uit:
Jeroen	van	Veen	-	Voorzitter
Henrico	Gijzen	-	Commerciële	zaken
Gijs	Matthijsse	-	Financiële	zaken
Marijn	Braks	-	Secretaris
Marco	Schuldres	-	Operationele	zaken
Frank	Jenniskens	-	Operationele	zaken
Rob	Peeters	-	Technisch	coördinator
Monique	van	Heukelom	-	Wedstrijdsecretaris/Ledenadministratie
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