Word lid en
geniet van vele
voordelen!
Top 100

Top 100 Businessclub
Bij de bijeenkomsten van de Ruchte Top 100 kun
je op een eenvoudige manier netwerken, worden
samenwerkingen gestimuleerd en je toont jouw
betrokkenheid bij het sociaal cultureel leven in de
Somerense gemeenschap. De volledige contributie
wordt aangewend ter financiële ondersteuning van

4 keer per jaar
een cultureel

culturele activiteiten in de Ruchte, dan wel voor
aanschaf van middelen hiervoor.

en creatief

Netwerken in een inspirerende omgeving

netwerkevenement

Daarnaast is de Ruchte ook een mooi podium om jouw eigen
product of dienst onder de aandacht te brengen. De clubleden
krijgen voor een lidmaatschap à € 100,00 excl. BTW per
persoon per jaar, 4 maal per jaar een afwisselend netwerk-

Aanmelden?
Vul het formulier op

programma aangeboden, met als uitgangspunt ontmoeten,
inspireren en te presenteren. Daarnaast kunnen de clubleden
tegen gereduceerd tarief vergaderen, ruimtes huren en krijgen

de achterzijde in en

ze voorrang bij speciale kortingsacties voor kaartjes voor

retourneer deze.

diverse theatervoorstellingen.

De voordelen op een rijtje
> Voordelig B2B netwerken

deRuchte.nl

> Aantoonbaar cultureel maatschappelijk betrokken
> Netwerkomgeving voor reeds opgebouwde relaties
> Vergroting naamsbekendheid door deelname aan
activiteiten in de Ruchte en de free-publicity verzorgd door de
Ruchte (vermelding bedrijf op website van de Ruchte)

Aanmeldformulier
Ja, ik word lid van de Top 100 Businessclub
en betaal €100,00 excl. BTW per jaar.
Je ontvangt hiervan een factuur op het adres wat je hieronder invult.

het
Vul
l in
taa
digi

Naam:
Voorletters:
Bedrijfsnaam:

Straat:
Postcode en plaats:

K.v.K. nummer:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Ingevulde formulieren kunnen worden gemaild naar manager@deruchte.nl of per
post verzonden worden naar de Ruchte, Laan ten Roode 71, 5711 GB Someren.

Jouw contactpersoon:

Tim Rijper

Meer info en contact:

manager@deruchte.nl		

deRuchte.nl

Theatervriend
Bezoek jij regelmatig voorstellingen in de Ruchte en wil je het culturele hart van
Someren steunen? Word dan ook theatervriend! Als theatervriend mag je bij
onze première avond zijn en geniet je onder andere van voorrang en korting op
de kaartverkoop van de professionele voorstellingen.
Ja, ik wil ook graag theatervriend van de Ruchte worden
en betaal €50,00 per jaar.

Reglementen

Top 100 Businessclub

In dit reglement zijn de rechten en plichten van de leden

Artikel 2 Financiële bijdragen:

van de Top100 Businessclub van de Ruchte vastgelegd.

2.1 Elk lid betaald een bijdrage van € 100,- ex BTW per
jaar (sept t/m jun).

Artikel 1 Algemeen:

2.2 De jaarlijkse bijdrage wordt via een factuur ter

1.1 De opbrengsten van de Top-100 zijn bedoeld als

betaling aangeboden. Facturering vindt jaarlijks plaats

sponsoring voor de Ruchte. Ook kunnen hiervan kosten

per 1 januari voor het komende jaar. Betaling van deze

voor het organiseren van de bijeenkomsten voor

factuur geschied binnen 30 dagen na ontvangst.

gebruikt worden.

2.3 De ontvangen bijdragen van de leden worden

1.2 Elk jaar wordt er op de laatste bijeenkomst van

na aftrek van de kosten van de Stichting ‘Vrienden van

het seizoen een financieel overzicht aan de leden

de Ruchte’ (hierna te noemen: Stichting), aangewend

gepresenteerd.

ter verwezenlijking van het doel van de Stichting, als

1.3 Tijdens deze bijeenkomsten staat het netwerken en

opgenomen in de statuten.

het presenteren van bedrijven op de eerste plaats. Deze

2.4 Tijdens de laatste bijeenkomst van het seizoen zal de

bijeenkomsten kunnen uit verschillende onderdelen

Ruchte minimaal 2 en maximaal 4 doelen presenteren

bestaan, maar het presenteren van de verschillende

waarop de aanwezige leden hun stem uit kunnen

bedrijven is een pre.

brengen. Het in het financieel overzicht vermelde

1.4 Tijdens deze bijeenkomsten is de koffie en thee

donatiebedrag van het betreffende seizoen zal naar

gratis, maar zijn de overige consumpties, mits anders

het doel gaan met de meeste stemmen. Het tellen van de

aangegeven, voor eigen rekening.

stemmen en bekendmaking van de uitslag zal door de

1.5 Het lidmaatschap is persoonsgebonden.

organisatie van de Top100 businessclub worden

1.6 Het is mogelijk om een introducé mee te nemen,

verzorgd.

echter is dit per uitgenodigde introducé maar eenmalig
mogelijk. Per evenement zal aangegeven worden of en

Artikel 3 Overige bepalingen:

hoeveel de bijdrage voor de introducé zal zijn.

3.1 Het bestuur van de Stichting is gerechtigd om

1.7 Mochten er voor een bijeenkomst eventuele

wijzigingen in dit reglement door te voeren. De leden

deelnamekosten in rekening gebracht worden,

worden hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte

dan is kosteloos afmelden mogelijk tot aan de in de

gebracht.

uitnodiging genoemde deadline. Na afloop van

3.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet

de deadline worden de deelnamekosten alsnog in

beslist het bestuur van de Stichting.

rekening gebracht.

3.3 Beëindigen van het lidmaatschap kan jaarlijks
schriftelijk voor 1 september voorafgaand aan het
contributiejaar of per mail via: manager@deruchte.nl
3.4 In het geval dat geen of geen tijdige opzegging van
het lidmaatschap heeft plaatsgevonden, dan wordt het
lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.

