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I

BitterBallenBorrel®|

BitterBallenBorrel® is een merk/activiteit van beUnited4business, dé zakelijke netwerk community
van beUnited coöperatie U.A. beUnited4business is organisator van on- en offline netwerk
evenementen en daarnaast kenniscentrum en ontmoetingsplaats voor ondernemers in heel
Nederland.

Missie
Inspireren, informeren en verbinden, dat is de missie van beUnited4business. Het nuttige met het
aangename verenigen door, ondernemers on- en offline inspirerende succesvolle zakelijke netwerken,
contacten, ondersteuning, informatie en content te bieden. Altijd en overal waar vraag ontstaat.
Zakelijke netwerkborrel
BitterBallenBorrel is sinds 2011 dé zakelijke netwerkborrel van Nederland en organiseert jaarlijks
meer dan 600 borrels op B2B locaties. Dit biedt meer dan 90.000 zakelijke deelnemers (ondernemers,
directieleden en managers) die regelmatig in hun eigen regio bij elkaar komen, de mogelijkheid om in
een informele sfeer te netwerken, kennis te delen en zakelijk te sparren. B2B ondernemerschap staat
daarbij centraal.
Doelgroep
Ondernemers, directeuren en managers binnen een straal van 40 km rond de locatie.
Uitgangspunt
minimaal 50 bezoekers per Netwerkborrel.
Deelname
Deelname aan BitterBallenBorrel is kosteloos. BitterBallenBorrel is een laagdrempelige netwerkborrel
zonder lidmaatschap en verplichting, en vind 1 x per maand op diverse locaties in Nederland plaats,
altijd op donderdagavond en altijd van 17.00 tot 20.00 uur. De bitterballen zijn gratis, de drankjes
zijn voor eigen rekening. Parkeerplekken zijn bij de meeste locaties gratis.
Aanmelden
Aanmelden op de website is in principe gewenst om in te kunnen schatten hoeveel deelnemers er
komen.
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Organisatie BitterBallenBorrel®

BitterBallenBorrel is sinds 2011 dé zakelijke netwerkborrel van Nederland en organiseert jaarlijks
meer dan 600 borrels op B2B locaties.
Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding, eindverantwoordelijk en contractuele en financiële procuratie is in handen van
het bestuur van BitterBallenBorrel. Het bestuur is verantwoordelijk en belast met het besturen van
BitterBallenBorrel.
Dit houdt onder meer in dat het bestuur verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de
doelstellingen, de strategie, de resultatenontwikkeling en de relevante maatschappelijke aspecten van
ondernemen.
Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het
beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van
BitterBallenBorrel
Het bestuur handelt bij de uitoefening van haar taak
overeenkomstig de belangen van BitterBallenBorrel en de met
haar verbonden partners. Hierbij worden de belangen van groepen
stakeholders zoals Host, locatiehouders, ambassadeurs en
deelnemers in aanmerking genomen.
Het bestuur van BitterBallenBorrel legt verantwoording af aan
BeUnited coöperatie U.A.
Secretariaat
He bestuur van BitterBallenBorrel heeft bij de uitvoering van haar
taken en verantwoordelijkheden ondersteuning van een
secretariaat.
Lokale organisatie
De organisatie van een lokale netwerkborrel is in handen van een door het bestuur aangesteld
organisatie team bestaande uit;
-

Host team

-

Locatiehouder

-

Ambassadeurs
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Host team

De organisatie van een lokale netwerkborrel is, in opdracht van het bestuur, in handen van een
BitterBallenBorrel Host team. Dit team bestaat uit twee of meer lokale/regionale ondernemers, gericht
op B2B. Potentiele leden zijn;
-

ZZP’ers

-

Kleinere ondernemingen gericht op B2B

-

Financiële dienstverleners
NB
Host team leden kunnen enkel worden aangesteld door het bestuur van BitterBallenBorrel. Aanstelling vindt
altijd plaats op basis van een overeenkomst.

De leden van het Host team organiseren de netwerkborrels, dragen zorg voor een geslaagd
evenement, zijn het aanspreekpunt én zijn de verbindende schakel tussen de aanwezige ondernemers
en de BitterBallenBorrel organisatie. Persoonlijk, ongedwongen en ontspannen.
Daarnaast fungeren de leden van het host team als lokale vertegenwoordiger van BitterBallenBorrel
en zijn zij de intermediair bij de totstandkoming van promotie- c.q. sponsor -overeenkomsten tussen
BitterBallenBorrel en promotors c.q. sponsors.
De leden van het BitterBallenBorrel host team maken maandelijks promotie voor de te organiseren
BitterBallenBorrel via het plaatsen van een BitterBallenBorrel banner met link op haar Website,
mededelingen via haar Social media zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ etc. en het
uitnodigen van de zakelijke netwerken.
Honorering
De leden van het BitterBallenBorrel host team ontvangen als tegenprestatie voor het mede
organiseren van de lokale netwerkborrels een vaste vergoeding per borrel voor alle gemaakte kosten
(reis- en verblijfkosten inbegrepen) en recht op 5 (vijf) consumptiemunten welke aan de bar van
locatiehouder kunnen worden ingeleverd tegen een glas frisdrank, een glas huiswijn of een glas
tapbier.
Daarnaast mogen leden van het BitterBallenBorrel host team per netwerkborrel promotie/reclame
maken voor 1 eigen onderneming door middel van:
-

een Pin met link(s) in Maps op de homepagina van BitterBallenBorrel

-

een logo (link)banner op de reserveringspagina van Locatie;

-

een logo (beeld)banner op de reclamecarrousel op Locatie;

-

het maandelijks posten van 1 aangeleverde nieuwsitem op Social media van BitterBallenBorrel;

De leden van het BitterBallenBorrel host team krijgen na iedere borrel de beschikking over de NAW en
bedrijfsgegevens van de bezoekers van de georganiseerde netwerkborrel.
Commissie
Indien er door bemiddeling van een van de leden van het BitterBallenBorrel host team een
sponsor/reclame overeenkomst met BitterBallenBorrel tot stand komt, heeft het desbetreffende lid
recht op een commissie groot 1/3 van netto marge van het betaalde sponsor/reclame bedrag.
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Locatiehouder

Een locatiehouder is een op B2B gerichte organisatie die over een professionele locatie met zakelijke
uitstraling incl. horeca faciliteit beschikt en bereid is deze op een (vaste) donderdag van 17:00 uur tot
20:00 uur beschikbaar te stellen aan BitterBallenBorrel. Potentiele locaties zijn;
-

Hotels gericht op de zakelijke markt

-

Bedrijfsverzamelgebouwen

-

Sportaccommodaties met een business club

-

o

Golfbanen

o

Betaald Voetbalstadions

Horecabedrijven gericht op zakelijke markt
o

Vergaderaccomodaties

o

Zaalverhuur

o

Kookstudio’s

NB
Locatiehouders kunnen enkel worden aangesteld door het bestuur van BitterBallenBorrel. Aanstelling vindt
altijd plaats op basis van een overeenkomst.

Een locatiehouder fungeert als gastheer voor het BitterBallenBorrel host team, draagt, in overleg met
het BitterBallenBorrel host team, zorg voor een zakelijke uitstraling van Locatie. Een locatiehouder
draagt zorg voor het op correcte wijze (zakelijke) uitserveren van de (alcoholische) consumpties, het
leveren en frituren en uitserveren van bitterballen/snacks incl. mosterd en mayonaise.
Locatiehouder maakt maandelijks promotie voor de te organiseren BitterBallenBorrel via het plaatsen
van een BitterBallenBorrel banner met link op haar Website, mededelingen via haar Social media zoals
LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ etc. en

het uitnodigen van haar zakelijke

netwerken.
Honorering
De locatiehouder ontvangt als tegenprestatie voor het beschikbaar steelen van de locatie en het nede
organiseren van de lokale netwerkborrels promotie/reclame door middel van:
-

een Pin met link(s) in Maps op de homepagina van BitterBallenBorrel

-

een logo (link)banner op de reserveringspagina van Locatie;

-

een logo (beeld)banner op de reclamecarrousel op Locatie;

-

het maandelijks posten van 1 aangeleverde nieuwsitem op Social media van BitterBallenBorrel;

De locatiehouder krijgt na iedere borrel de beschikking over de NAW en bedrijfsgegevens van de
bezoekers van de georganiseerde netwerkborrel.
Commissie
Indien er door bemiddeling van de locatiehouder een sponsor/reclame overeenkomst met
BitterBallenBorrel tot stand komt, heeft de locatiehouder recht op een commissie groot 1/3 van netto
marge van het betaalde sponsor/reclame bedrag.
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Ambassadeurs

Een ambassadeur van BitterBallenBorrel is een onderneming (MKB/MKB=/grootbedrijf) gericht op de
B2B markt, die de organisatie van een lokale netwerkborrel ondersteund in ruil voor promotie/reclame
bij c.q. rondom het lokale netwerk evenement.
Er kunnen maximaal 3 Ambassadeurs per locatie aangesteld worden, potentiele ambassadeurs zijn;
-

Accountantskantoren

-

Advocatenkantoren

-

Makelaarskantoren

-

Banken

-

Verzekeraars

-

Leasemaatschappijen

-

HR dienstverleners

-

Consultancy organisaties
NB
Ambassadeurs kunnen enkel worden aangesteld door het bestuur van BitterBallenBorrel. Aanstelling vindt
altijd plaats op basis van een overeenkomst.

Ambassadeurs dragen, onder leiding van het BitterBallenBorrel host team, mede zorg voor een
geslaagd evenement. Persoonlijk, ongedwongen en ontspannen.
Ambassadeurs maken maandelijks promotie voor de te organiseren BitterBallenBorrel via het plaatsen
van een BitterBallenBorrel banner met link op haar Website, mededelingen via haar Social media zoals
LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ etc. en het uitnodigen van de zakelijke netwerken.
Honorering
Ambassadeurs van BitterBallenBorrel ontvangen geen vergoeding voor alle gemaakte kosten (reis- en
verblijfkosten inbegrepen) anders dan het recht op 5 (vijf) consumptiemunten welke aan de bar van
locatiehouder kunnen worden ingeleverd tegen een glas frisdrank, een glas huiswijn of een glas
tapbier.
Daarnaast mogen ambassadeurs van BitterBallenBorrel per netwerkborrel promotie/reclame maken
voor 1 eigen onderneming door middel van:
-

een Pin met link(s) in Maps op de homepagina van BitterBallenBorrel

-

een logo (link)banner op de reserveringspagina van Locatie;

-

een logo (beeld)banner op de reclamecarrousel op Locatie;

-

het maandelijks posten van 1 aangeleverde nieuwsitem op Social media van BitterBallenBorrel;

Ambassadeurs van BitterBallenBorrel krijgen na iedere borrel de beschikking over de NAW en
bedrijfsgegevens van de bezoekers van de georganiseerde netwerkborrel.
Commissie
Indien er door bemiddeling van een Ambassadeur van BitterBallenBorrel een sponsor/reclame
overeenkomst tot stand komt, heeft het desbetreffende Ambassadeur recht op een commissie groot
1/3 van netto marge van het betaalde sponsor/reclame bedrag.
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Uniform programma BitterBallenBorrel®

BitterBallenBorrel heeft tot doel om zo optimaal mogelijk zakelijk netwerken te entameren, het
uniforme programma is er dan ook op gericht om de aanwezigen op iedere locatie zo optimaal
mogelijk met elkaar te laten netwerken met minimale (centrale) verstoringen c.q. onderbrekingen.
16:30 uur Lezingen, presentaties en trainingen (indien van toepassing)
17.00 uur Opening netwerkborrel
17:30 uur Welkomstwoord BitterBallenBorrel Host team
19:00 uur Verloting
20.00 uur Afsluiting netwerkborrel
Aanvullingen
Afhankelijk van de locatie is het mogelijk om in overleg met bestuur en locatiehouder aanvullingen op
basisprogramma te realiseren, daarbij valt te denken aan;


Livemuziek (geen zang)



Kleinkunst (zonder zang of stem)



Exposities (zonder centrale presentatie)



Proeverijen (zonder centrale presentatie)



Bedrijfspresentatie bij staan tafel (zonder centrale presentatie)
NB
Andere voorstellen c.q. ideeën zijn welkom en zullen na overleg en goedkeuring als item worden toegevoegd
aan de aanvullingen.

Basisuitrusting borrel
Wordt op dit moment (vernieuwd) samengesteld, naar verwachting zal deze gaan bestaan uit;


2 a 3 rolbanners



1 counter



Naambadges



Doorlopende PowerPoint presentatie* met daarop de logo’s van het bedrijf van;
o

Leden host team

o

Locatiehouder

o

Ambassadeurs

o

Lokale sponsors

o

Landelijke sponsors

NB*
-

PowerPoint presentatie wordt door de centrale organisatie gemaakt en aangeleverd.

-

Indien de PowerPointpresentatie niet kan worden gedraaid mag er per bedrijf, in overleg met de
locatiehouder, maximaal 1 rolbanner van 80/100 cm breed x 200 cm hoog op de betreffende locatie
worden geplaatst.
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BitterBallenBorrel.nl

BitterBallenBorrel.nl is een van de modernste en druk gezochtste zakelijke netwerksites van
Nederland. BitterBallenBorrel.nl heeft een uitgebreide agenda functie inclusief beschrijvingen van de
zakelijke evenementen op de diverse locaties, evenals algemeen zakelijke nieuws met actuele
artikelen uit diverse bronnen.
Op BitterBallenBorrel.nl worden de agenda, alle (lokale) evenementen en actueel nieuws
gepresenteerd en gecommuniceerd/verspreid via Social Media. Daarnaast biedt bitterballenborrel.nl
toegang tot beUnited4business en Maps.
BitterBallenBorrel.nl is geoptimaliseerd voor desktop, tablet en mobile. BitterBallenBorrel.nl is
daarmee een effectief en efficiënt communicatie-instrument voor iedere organisatie gericht op de B2B
markt.
Gemiddeld bereik BitterBallenBorrel.nl


15.000 page views per dag, 24/7.



112.000 zakelijke volgers binnen Social media



500 page views per nieuwsitem



5.000 page views per agenda evenement

beUnited4business
beUnited4business is een gratis web based netwerk community voor ondernemers werkzaam in de
business-to-business markt en bindt haar leden tot een groter geheel in een duidelijke context.
Binnen beUnited4business kunt u een zakelijk profiel aanmaken.
Het profiel bevat foto-, locatie- en achtergrond informatie waardoor een bezoeker veel informatie kan
vinden. beUnited4business stuurt op interactie, op communicatie, op samenwerking.
Doordat beUnited4business is opgebouwd uit een gestructureerde verzameling profielen van de leden
kan daar op allerlei manieren handig gebruik van worden gemaakt, dit maakt beUnited4business tot
een verlengstuk van het fysiek netwerken.
Maps
Maps is een online service waarmee de bedrijven en winkels van leden binnen beUnited4business
opgezocht kunnen worden. Maps is alleen toegankelijk voor leden van de beUnited4business. Maps
doet digitaal wat “live” ook gebeurt.
Maps is als het ware een digitaal verlengstuk van het fysieke netwerken en toont de zakelijke
informatie die door leden, binnen beUnited4business is ingevuld, zoals het profiel, de website, het
telefoonnummer en het adres etc.
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BorrelNieuws.nl

BorrelNieuws is dé digitale nieuwsbron van zakelijk Nederland en brengt via Social media, direct van
de bron, het laatste (lokale) zakelijke nieuws. Snel, ongekleurd, innovatief, betrouwbaar en
overzichtelijk: 24 uur per dag, 7 dagen per week. De ondernemer staat hierbij centraal en sponsors
wordt een groot en kwalitatief hoogwaardig netwerk community geboden.
Borrelnieuws.nl is de meest moderne en een van de best bezochte nieuwssite van Nederland.
Borrelnieuws.nl heeft het meest uitgebreide zakelijke nieuws met actuele artikelen uit diverse
bronnen, over personen, steden en bedrijven.
Op Borrelnieuws.nl wordt actueel nieuws verspreid via Social Media, met Twitter als grootste
distributiekanaal. De website is geoptimaliseerd voor desktop, tablet en mobile. Er is een duidelijke
(onder)verdeling van het nieuws in categorieën en bedrijven. Een lezer/volger bepaalt zelf welke
artikelen hij/zij wenst te ontvangen.
Borrelnieuws.nl is daarmee een effectief en efficiënt communicatie-instrument voor iedere organisatie,
of het nu gaat om het vergroten van uw naamsbekendheid of het genereren van extra traffic naar uw
website/organisatie, via Borrelnieuws.nl bereikt u uw doelgroep en uw doel(en).
Gemiddeld bereik borrelnieuws.nl



70.000 page views per dag, 24/7.
112.000 zakelijke volgers binnen Social media
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Promotie/reclamepakketten

BitterBallenBorrel biedt diverse promotie/reclame pakketten aan. Door het zeer grote bereik van onze
websites via Social media en de kracht van de lokale netwerk borrels kunnen wij ervoor zorgen dat
bedrijven de gewenste doelgroep weten te vinden. Zowel fysiek als online vergroten wij de
zichtbaarheid en bereik, landelijk, regionaal en lokaal. De mogelijkheden hiervoor zijn onder andere;
··lokale (link)banner op de websites

-

landelijke (link)banner op de websites

-

nieuwsberichten via Social media

-

de fysieke aanwezigheid tijdens netwerkevents d.m.v. het;
o

plaatsen van een rolbanner

o

inbrengen van items voor verloting. Daarnaast is er de communicatie mogelijk via
websites en Social media.

Social media
BitterBallenBorrel beschikt over diverse Social media platforms bij Linkedin, Facebook, Twitter en
Google+
Aanvraagprocedure
Aanvragen voor promotie dienen altijd minimaal 1 maand voor het event schriftelijk (per mail) bij het
bestuur aangemeld te worden en is pas akkoord nadat ze schriftelijk door het bestuur zijn bevestigd.
De aanbrenger ontvangt van alle correspondentie een cc.
Verdeelsleutel marge op gefactureerde en betaalde promotie bedragen
Uitgangspunt achter de verdeelsleutel is dat ook de organisatie (los van sponsors en winnaars) iets
dient te hebben aan de bevestigde promotie activiteiten, door middel van verdeling van de marge op
gefactureerde en betaalde promotie bedragen;
-

33% gaat naar de aanbrenger krijgt 33% van het gefactureerde en betaalde bedrag,

-

33% gaat op een tussenrekening t.b.v. de professionalisering van de organisatie van de
desbetreffende lokale borrel bv. inhuur van een betaalde spreker o.i.d.

-

33% gaat naar de centrale organisatie
NB
Voor tarieven zie document Promotie (interne) Tarievenkaart
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Contactinformatie

BitterBallenBorrel
Valetaweg 40
1326 LT Almere
Kvk: 57401721
BTW: NL852564533B01
advertenties@bitterballenborrel.nl
+31 365246795
Bestuurder
Pancras Pouw
+31 612367852

NB
Over alle voorkomende zaken/situaties die in dit document nog niet beschreven staan beslist het bestuur
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