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Reglement Businessclub AFC’34

Wie en wat is AFC’34

AFC’34 “Een club waar je bij wil horen!” 

AFC’34 is de hoogst spelende amateur voetbalvereniging in de regio groot 
Alkmaar. 
Een ambitieuze, sportieve en gezellige vereniging met een eerste elftal wat in 
de KNVB 1e klasse Zondag acteert. Met een top jeugdafdeling, waarvan de 
eerste elftallen per leeftijdscategorie in de KNVB 2e divisie spelen. 
Wekelijks zijn er zo’n 200 vrijwilligers actief voor de vereniging, die zorgen voor 
een professionele organisatie. Door onze uitstekende faciliteiten en de profes-
sionele organisatie heeft AFC’34 een grote aantrekkingskracht op voetballers 
uit de gehele provincie, die momenteel 700 leden telt, maar nog steeds groei-
ende is. 

Waar staat AFC’34 voor

AFC’34 is een dynamische club waar ideeën worden gerealiseerd en ieder-
een de kans heeft om elke dag beter te worden. De ambitie is om het eerste 
zondag elftal met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers in de KNVB Hoofd-
klasse te laten spelen. Maar ook voor de minder getalenteerde spelers geldt 
AFC’34 als een toonaangevende club vanwege de gedegen voetbalopleiding. 
Jaarlijks begroeten wij zo’n 52.000 bezoekers op ons complex voor wedstrij-
den of toernooien van onze talentvolle voetballers. Wij zijn een club waar 
ambitie, prestatie en plezier hand in hand gaan. Een club waar je bij wil horen, 
waarbij de vele leden en betrokkenen in onze club en in elkaar investeren om 
onze ambities waar te maken.   

Waar staat de Businessclub voor 

De kernwaarden voor de Businessclub zijn:

ZAKELIJK - BETROKKEN – SPORTIEF – AMBITIEUS

AFC’34 wil ondernemers een professioneel platform bieden om te kunnen 
netwerken en Business tot Business te creëren. Hiervoor is de AFC’34 Business 
Club opgericht. 

Wij willen een club zijn waar je graag lid van wil worden. Zowel uit zakelijk 
belang als uit privé oogpunt. Je bent sportief geïnteresseerd en betrokken bij 
de vereniging AFC’34 en kiest voor AFC’34 vanwege het unieke karakter van 
de vereniging. AFC’34 speelt immers 1e klasse KNVB en is hiermee de hoogst 
spelende amateurvereniging in de regio. Hier spreekt ambitie en professionali-
teit uit wat ook tot uiting komt in de jeugdopleiding.
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Doelstelling

 1. De Business Club is een platform voor zakelijke sponsors van AFC’34 
met het doel om gezamenlijk te kunnen netwerken en business to 
business (B2B) te creëren. Er is sprake van een hechte zakelijke com-
munity waarbij men elkaar de business gunt. Het motto is niet alleen 
‘Ons kent ons’ maar zeker ook ‘Ons gunt ons’. Gezelligheid voert ech-
ter de boventoon.

 2. De leden van Business Club werken als ambassadeurs voor AFC’34 
om zodoende nieuwe sponsoren uit ieders netwerk te werven en te 
verbinden aan AFC’34. Hiernaast zullen zij hun zakelijke contacten 
binnen hun netwerk aanwenden voor de eventuele benodigde lobby 
t.b.v. de vereniging. Scoren doen we samen!

 3. De Business Club leden zijn zeer betrokken bij de vereniging en ver-
richtingen van het eerste elftal van AFC’34 op zondagmiddag op de 
voetbalvelden. 

 4. Informatie-uitwisseling 

Lidmaatschap

 • Het lidmaatschap van de vereniging is laagdrempelig.
 • Iedere zakelijke sponsor met een minimal sponsorbedrag van € 1.250,- 

excl. BTW is automatisch lid van de Business Club. 
 • Hiernaast bestaat de mogelijkheid om los van sponsoring lid te wor-

den van de Business Club voor een jaarlijkse bijdrage van € 500,-- excl. 
BTW.

 • Nieuwe leden kunnen een jaar lang gastlid worden van de Business 
Club. Dit gastlidmaatschap in het eerste jaar is GRATIS mits men bord-
sponsor wordt. Wil het gastlid na het 1e jaar lid blijven dan dient hij 
een keuze te maken voor een stersponsorschap dan wel een betaald 
lidmaatschap van de Business Club.

 • De partners van de sponsors worden betrokken bij de Business Club 
en altijd uitgenodigd voor de Business Club activiteiten en meetings.

 • Ieder Business Club lid zal op de website van AFC’34 genoemd wor-
den. 

 • Andersom zal ieder Business Club lid het AFC’34 Business Club logo 
plaatsen op de eigen website.

 • Het lidmaatschap heeft een duur van 1 jaar welke jaarlijks stilzwijgend 
wordt verlengd. Het jaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging dient 
te geschieden 2 maanden voor aanvang van het nieuwe seizoen (dus 
uiterlijk 1 mei).

 • De lidmaatschapscontributie (niet sponsors) wordt via een factuur ter 
betaling aangeboden. Facturering vindt plaats in de maand juli van 
ieder jaar. De leden verplichten zich tot het betalen van de factuur 
binnen 30 dagen na dagtekening.
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Extra bijdrage Business Club

 • In overleg met de Business Clubleden kan een incidentele extra bijdra-
ge gevraagd worden om specifieke activiteiten voor de Business Club 
te kunnen organiseren.

 • Aan gastleden kan een eigen bijdrage gevraagd worden voor bepaal-
de activiteiten.

Activiteiten

 • Minimaal 2 maal per jaar zal er een speciale Business Club avond  
worden georganiseerd.

 • Doel van deze avond moet in de eerste plaats zijn de gezelligheid en 
het samenzijn. 

 • De avonden zijn exclusief maar laagdrempelig. 
 • Er zal voldoende gelegenheid tot netwerken zijn. 
 • De avonden kennen tevens een informatief karakter t.a.v. de ontwikke-

lingen van de vereniging en op breder gebied middels gastsprekers.

Naar wens kunnen er in overleg extra activiteiten worden georganiseerd.

Organisatie en bestuur

Vanuit de Business Clubleden zal een bestuur benoemd worden. Het bestuur 
zal zich primair bezighouden met de organisatie van de Business Club. De acti-
viteiten van het bestuur bestaan uit communicatie met de leden van de Busi-
ness Club, promotie van de Business Club en het organiseren van de Business 
Club avonden en overige activiteiten. Het Bestuur van de Business Club wordt 
hierbij ondersteund door de Sponsorcommissie, de Communicatiecommissie, 
de Evenementencommissie en de Horecacommissie van AFC’34.

Hiernaast zullen zowel het hoofdbestuur als de hoofdsponsors zich inspannen 
om de Business Club tot een succes te maken. Zij zullen het bestuur van de 
Business Club met raad en daad bijstaan waar het gaat om het ontplooien van 
de activiteiten van de Business Club en het onderhouden van de contacten 
met de Business Club.

Communicatie

Met enige regelmaat zal er via e-mail een nieuwsbrief verstuurd worden naar 
de Business Clubleden met informatie over de vereniging, de verrichtingen 
van het 1e elftal en de activiteiten van de Business Club.

Op Linkedin, het zakelijk netwerk op Internet, is een speciale AFC’34 groep 
aangemaakt waar Business Club leden zich bij aan kunnen sluiten. De commu-
nicatie tussen de vereniging en de Business Clubleden zal voor een belangrijk 
deel ook via Linkedin verlopen.

Ook zullen korte informatieve berichten verstuurd worden via SMS-berichten.


