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Voorwoord

Visie
Wij geloven dat zakelijke netwerken gevormd door lokale ondernemers, uit passie voor geza-
menlijk ondernemen, een krachtig instrument vormen om de lokale economie te stimuleren.
 
ZakenNet levert lokale ondernemers het systeem en de ondersteuning om zich te verenigen 
in een lokale ZakenNet afdeling, om zo gericht business voor elkaar te genereren. De Zaken-
Net organisatie zelf heeft daarbij geen winst oogmerk, mocht er geld overschieten dan wordt 
dit onder andere besteed aan lokale goede doelen.
 
ZakenNet steunt en faciliteert de lokale afdelingen met het opzetten en gezond houden van 
de afdelingen door middel van haar netwerk systeem, handboek, trainingen, evenementen, 
folders en materialen.



3

1. Commitment

ZakenNet is een commercieel netwerk met als doel om leden op basis van vertrouwen in hun 
deskundigheid te kunnen aanbevelen bij relaties en opdrachtgevers. Lid worden van één of meerdere 
afdelingen van ZakenNet is vrijwillig, lid zijn is echter niet vrijblijvend. Afdelingen van ZakenNet komen 
wekelijks, met uitzondering van de vakantieperiode, bijeen. Van de leden wordt verwacht dat zij 
wekelijks aanwezig zijn, dan wel zich bij uitzondering te laten vertegenwoordigen door een collega, klant 
of een ander natuurlijk persoon die bekend is met het bedrijf of de organisatie. De kracht zit in de 
herhaling! Indien een lid bij regelmaat afwezig is, zal met deze persoon contact opgenomen worden
door het MT. In overleg zal bepaald worden of de branche opengesteld moet worden voor een andere
(potentiële) deelnemer.

Om ZakenNet optimaal voor de aangesloten leden te laten renderen dienen leden te investeren in het 
ZakenNet door middel van het verzorgen van bedrijfspresentaties, door actief deel te nemen aan de trai-
ningsbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.  
Ook dient men in elkaar te investeren d.m.v. één-op-één gesprekken.

Per afdeling kan een branche slechts eenmaal vertegenwoordigd zijn. Indien een bedrijf of organisatie te 
kennen geeft geïnteresseerd te zijn in een lidmaatschap, dan zal dus eerst bepaald worden of de branche 
al dan niet vertegenwoordigd is. Indien de branche nog niet vertegenwoordigd is, zal bepaald worden 
of er geen overlap is met andere leden. Is dat het geval dan wordt eerst met betrokken leden gesproken 
over toelating.

2. Lidmaatschap
Een lidmaatschap kan per eerste van iedere maand ingaan voor de duur van 1 jaar. Om lid te worden 
dient men een inschrijfformulier van de betreffende afdeling in te vullen en in te leveren bij het bestuur 
van die afdeling. Het Management Team (MT), of een daarvoor aangewezen persoon/commissie, neemt 
de aanvraag in behandeling en zal binnen 2 weken laten weten of lidmaatschap mogelijk is. 
Zo ja, ontvangt men een factuur die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Na ontvangst van het 
lidmaatschapsgeld zal men officieel worden geïntroduceerd als lid van de specifieke ZakenNet afdeling.

Indien men het lidmaatschap wenst te beëindigen, dient men dit 2 maanden voor het verstrijken van 
de lidmaatschapsperiode schriftelijk, dan wel per mail kenbaar te maken bij het MT van de afdeling. Het 
MT is vanaf dat moment bevoegd om actief potentiële leden te benaderen die de vrijgekomen branche 
kunnen vertegenwoordigen.

Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij in principe binnen 3 maanden een (gratis) basistraining volgen 
bij ZakenNet Nederland. Hierin komt de gang van zaken binnen ZakenNet aan bod, waaronder
ontstaan en doel, presentatie en aanbevelingen. 
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3. ZakenNet Agenda
Onderstaande agenda hoeft niet strikt aangehouden te worden, het is slechts een richtlijn die aangeeft 
wat er zoal aan de orde kan komen.
1. Vrij netwerken van 6.45 - 7.00 uur. NB: Het enthousiasme dat het team uitdraagt, bepaalt de 
 kwaliteit van de bijeenkomst.
2. Welkom: De voorzitter heet de (nieuwe) leden en bezoekers welkom en stelt het MT voor: de 
 lidmaatschapscoördinator, penningmeester, evenementencoördinator en de gastheer/-vrouw.
 MT-Leden krijgen de gelegenheid bijzonderheden te melden; bijvoorbeeld over aanvragen
 nieuwe leden, behandelen belangconflicten, opstellen van plannen voor de verdere groei.
 Op verzoek geeft het MT leden ruimte om het doen van mededelingen. 
3. Doel van de bijeenkomst: “Zakennet is een commercieel netwerk met als doel aangesloten leden 
  op basis van het vertrouwen in de persoon en de deskundigheid te kunnen aanbevelen bij relaties en 

opdrachtgevers. Hoe hoger de gunfactor is des te meer aanbevelingen en omzet zal er zijn.”
4. Attentie voor visitekaartjes: Bijvoorbeeld geef de visitekaartjesbak door, of geef het mapje met   
 visitekaartjes door aan de gasten. 
5. 1-minuut-presentaties (zie 4.1).
6. Verslag lidmaatschapscoördinator/lidmaatschapscommissie:
 - onze gemiddelde omzet bedraagt € …….. per maand.
 - vorige maand wisselden we ……. aanbevelingen uit.
 Melding van de branches die nog niet vertegenwoordigd zijn
7. Verslag Secretaris/penningmeester/lidmaatschapscoördinator:
 - Maakt sprekers bekend voor de komende 6 weken
 - Doorgeven verlenging van lidmaatschappen
8. 10-minuten-presentatie (zie 4.2) 
9. Aanbevelingen en Getuigenissen (zie 4.4 en 4.5)
  Naast aanbevelingen en getuigenissen kan hier aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld  

één-op-één gesprekken.
10. Afsluiting: De voorzitter bedankt de leden en in het bijzonder de bezoekers/gasten.
 De gastheer/voorzitter verzorgt een bezoekersintroductie.

4.  Gebruikte termen

4.1  1-minuut-presentatie 
Alle aanwezigen stellen zichzelf en hun bedrijf in 1 minuut voor, bijvoorbeeld als volgt:
• Naam, bedrijf en bedrijfsactiviteiten (10 sec);
• Waarom wij je vol vertrouwen kunnen aanbevelen (15 sec);
• Waar we op moeten letten & hoe we moeten reageren (20 sec);
• Duidelijke zoekvraag stellen (zie 7.3) (10 sec);
• Naam, bedrijf en memory hook  (10 sec).

4.2  10-minuten-presentatie
Elke week houdt één bedrijf een 10-minuten-presentatie. Je mag zelf weten hoe je deze invult. 
Na de presentatie is er gelegenheid voor vragen. 

4.3  Zoekvraag
Een goede zoekvraag mag niet te algemeen zijn; hoe specifieker de vraag is, hoe meer
aanbevelingen mogelijk zijn:
 “Bedrijf ‘Pietersen schoonmaakorganisatie’ zoekt altijd iets om schoon te maken”, is een algemene
zoekvraag. Wanneer gevraagd wordt naar een camping om schoon te maken, wordt de zoekvraag al
specifieker. De zoekvraag is echt goed als er gevraagd wordt naar een ingang bij bijvoorbeeld ‘Camping
de Zonnestraal’ en/of de bedrijfsleider van deze camping.
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4.4 Aanbeveling
Een aanbeveling is het antwoord op een zoekvraag of kan spontaan worden gedaan. Iedereen mag een 
zoekvraag stellen aan het eind van de 1-minuut-presentatie. Wie een “antwoord” heeft op de zoekvraag, 
kan een aanbevelingsbriefje invullen. De voorkant (wit) gaat naar diegene waar je een aanbeveling voor 
hebt, de roze kopie gaat naar de secretaris. Eén keer per maand wordt door hem gekeken of de aanbeve-
lingen resultaat hebben gehad. De gele kopie houd je zelf.

Voorbeelden:
Warme aanbeveling  Iemand heeft een telefoonnet nodig voor zijn nieuwe kantoor.  

Een lid van ZakenNet geeft hem uw visitekaartje meldt dat de klant weet van uw 
interesse, en u kunt direct een afspraak maken.

Lauwe aanbeveling   Iemand is pas in de buurt komen wonen en zoekt een goede notaris.  
Een lid van ZakenNet geeft hem uw visitekaartje en hij verwacht een telefoontje   
van u.

Koude aanbeveling  Iemand vraagt prijzen op voor de voordeligste autoverzekering en wil ook van uw 
bedrijf een offerte. Een medelid heeft hem uw visitekaartje gegeven en het is ver-
standig om binnenkort te bellen.

4.5  Getuigenis
Een getuigenis is een vertrouwenwekkende ervaring met een ZakenNet partner, bijvoorbeeld een dienst 
die geleverd is of een goed gesprek. Je deelt deze ervaring met de afdeling.

4.6  Omzetbriefjes
Als je omzet hebt behaald via een mede ZakenNetter, dan vul je een omzetbriefje in. Per kwartaal
worden deze briefjes bekeken, om vast te stellen welke omzet de afdeling heeft behaald. 
Het omzetbriefje wordt als volgt ingevuld (zie voorbeeld):
Vermeld eerst de naam van degene via wie je de omzet ontvangen hebt, vervolgens het bedrag en
tenslotte je eigen naam.

4.7  Eén-op-één gesprekken
In één-op-één gesprekken bezoek je elkaar op de bedrijfslocatie. Daardoor kunnen leden/bedrijven el-
kaar beter leren kennen, wat de “gunfactor” verhoogt. Het is belangrijk dat iedereen actief is op het ge-
bied van de één-op-één gesprekken. Dit geldt ook voor de “oudere” leden; een gesprek met een nieuw 
lid of een hernieuwde kennismaking met een “ouder” lid kan zeer waardevol zijn.

5.  Management Team
Elke ZakenNet afdeling wordt door een eigen managementteam formeel en juridisch vertegenwoordigd. 
Het MT bestaat uit aangesloten leden en bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris, penningmeester 
en een lidmaatschapscoördinator. De zittingsperiode van het MT is 1 jaar. Met mogelijkheid tot  
verlenging van een jaar. Overlap van bestuursleden wordt aangemoedigd. Alle leden kunnen in aanmer-
king komen voor een functie in het MT.
Idealiter bestaat het MT uit de volgende functies:
• Voorzitter;
• Secretaris;
•  Penningmeester;
• Lidmaatschapscoördinator.

Idealiter heeft iedere afdeling:
• Evenementencoördinator;
• PR coördinator;
• Gastheer/-vrouw (Algemeen lid).
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Het Management Team is niet bevoegd de stichting ZakenNet NLD te vertegenwoordigen dan wel op 
enigerlei andere wijze te binden jegens derden. Dit is voorbehouden aan het bestuur van de stichting, 
ZakenNet Nederland. Alle managementleden kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij rede-
lijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie (zie artikel 15 lid 8 van de statuten). Deze 
kosten komen ten laste van de afdelingskas en worden bij de penningmeester gedeclareerd door middel 
van een ingevuld en ondertekend kostenformulier met aanhechting van de originele kwitanties.

Deelname aan het managementteam eindigt:
• Bij besluit van de meerderheid van de vergadering van de afdeling waar hij/zij bij aangesloten is;
• Door 'schriftelijke' ontslagneming (bedanken);
• Door ontslag hem/haar verleend door de gezamenlijke overige managementleden;
• Indien hij/zij niet meer is aangesloten bij de desbetreffende afdeling en/of stichting.

Agenda Afdelingsteam/MT
 - Afdelingsdoelen vaststellen;
 - Voortgang evalueren;
 - Andere afdelingsactiviteiten of -stappen bespreken;
 - Voortgang bespreken, doelen stellen, aantal bezoekers, aantal leden, aantal aanbevelingen;
 - Prioriteitenlijst 5-10 meest gewilde bedrijfscategorieën van de afdeling vaststellen.

6.  Voorzitter
De voorzitter heeft een zittingsperiode van een jaar en deze periode mag eenmalig verlengd worden
met één jaar. Aan het einde van de termijn dienen alle zaken overgedragen te worden aan zijn/haar op-
volger. Verlenging of vervanging vindt plaats in april of oktober.
De voorzitter is verantwoordelijk voor de volgende taken:
• Volgens de agenda en beleidsregels de afdelingsbijeenkomsten en de vergaderingen van
 het MT leiden: 
 - Afdelingsdoelen vaststellen;
 - Voortgang evalueren;
 - Andere afdelingsactiviteiten of -stappen bespreken;
 - Voortgang bespreken, doelen stellen, aantal bezoekers, aantal leden, aantal aanbevelingen;
 - Prioriteitenlijst 5-10 meest gewilde bedrijfscategorieën van de afdeling vaststellen.
• Het MT samenstellen bestaande uit:
 - Voorzitter;
 - Penningmeester;
 - Lidmaatschapscoördinator;
 - Evenementencoördinator;
 - Gastvrouw/-heer.
• Ervoor zorg dragen dat het MT zijn taken bijhoudt.
• Eens per jaar met de voorzitters van alle andere afdelingen in de regio en die van ZakenNet
 Nederland contact hebben, om tips en tops uit te wisselen.
• ZakenNet Nederland inschakelen bij problemen of vragen met betrekking tot de afdeling.
• Maandelijkse vergadering van het MT verzorgen en voorzitten.
• Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de afdeling.
• Introductie van nieuwe leden (handboek, visitekaartjes, etc.)
• De kwaliteit en kwantiteit van de groep bewaken.
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7.  Secretaris

De Secretaris heeft een zittingsperiode van een jaar die eenmalig verlengd mag worden met één jaar. 
Aan het einde van de termijn dienen alle zaken van ZakenNet weer aan de afdelingsvoorzitter te worden 
gegeven. Verlenging of vervanging vindt plaats in april of oktober.
De Secretaris:
• Zit bij afwezigheid van voorzitter of lidmaatschapscoördinator de bijeenkomst voor;
• Heeft eens per jaar contact met de penningmeesters van alle andere afdelingen in de regio en 
 van ZakenNet Nederland, om tips en tops uit te wisselen;
• Brengt regelmatig verslag aan de afdeling over het gemiddelde aantal aanbevelingen en
 bezoekers per maand;
• Doet navraag of de aanbevelingen wel/niet zijn uitgevoerd;
• Houdt een sprekersrooster bij, dat kenbaar gemaakt wordt tijdens de bijeenkomsten;
• Houdt zoekvragen bij en mailt die wekelijks door; 
•  Controle doen van de aanbevelingsbriefjes en mailen aan de leden.
• Voorraden van afdelingsmaterialen op peil houden;
•  Samenstellen van informatiematerialen voor nieuwe leden;
• Visitekaarten mapjes vullen.

8.  Penningmeester

De penningmeester heeft een zittingsperiode van een jaar die éénmalig verlengd mag worden met één 
jaar. Aan het einde van het termijn dienen alle zaken van ZakenNet weer aan de afdelingsvoorzitter te 
worden gegeven. Verlenging of vervanging vindt plaats in april of oktober.
Zijn/haar taken zijn:
• Bij afwezigheid van de voorzitter en de secretaris de bijeenkomst voorzitten;
•  Eens per jaar contact hebben met de lidmaatschapscoördinatoren van alle andere afdelingen in de 

regio inclusief ZakenNet Nederland, om tips en tops uit te wisselen;
• Voorzitter op de hoogte houden van vertrekkende leden;
•  Stuurt facturen voor het ontbijt;
• Houdt de administratie van de afdeling bij;
• Houdt de gegenereerde omzet bij;
• Controleert de financiële huishouding van het afdeling;
• Maakt de jaarlijkse winst- en verliesrekening op;
• Geeft advies omtrent financiën.
De contributiegelden van de leden van de afdeling komen volledig ten goede aan de stichting. De enige 
wijze van genereren van inkomsten van een afdeling is het innen van de ontbijtbedragen van de leden 
van de desbetreffende afdeling.

9. Lidmaatschapscoördinator

De lidmaatschapscoördinator heeft een zittingsperiode van een jaar die éénmalig verlengd mag worden 
met één jaar. Aan het einde van het termijn dienen alle zaken van ZakenNet weer aan de afdelingsvoor-
zitter te worden gegeven. Verlenging of vervanging vindt plaats in april of oktober.
Zijn/haar taken zijn:
• Eens per jaar contact hebben met de lidmaatschapscoördinatoren van alle andere
 afdelingen in de regio inclusief ZakenNet Nederland, om tips en tops uit te wisselen;
• Voorzitter op de hoogte houden van vertrekkende leden;
• Lidmaatschapscommissie samenstellen en voorzitten;
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•  Nieuwe aanvragen behandelen met het MT en deze binnen 24 uur doormailen aan de algemeen 
penningmeester van ZakenNet Nederland (controleer voordat je het lidmaatschapsaanvraag  
verzendt of het formulier volledig is ingevuld);

• Leden benaderen voor verlenging (na een jaar kan het lidmaatschap verlengd worden
 met nog een jaar);
•  Aanwezigheid en inbreng van de leden in kaart brengen;
• Eventuele klachten van de leden behandelen en bemiddelen in conflicten;
• Bijspringen met het ontvangen van bezoekers;
• Voor naambadges zorgen.

Taken lidmaatschapscommissie (invulling door afdelingsleden of door een lid van het MT)
• Beoordelen van nieuwe aanvragen (een potentieel lid mag twee keer een bijeenkomst bijwonen).
 Redenen van afwijzing kunnen zijn:
 - Conflict met reeds ingevulde branche;
 - Onvolledige aanvraag;
 - Negatieve ervaring van één van de leden.
• Ervoor zorgen dat de screeningsprocedure is voor de volgende bijeenkomst is afgerond;
• De voorzitter inlichten;
• Klachten over leden beoordelen;
•  Beoordelen van verlengingsaanvragen; denk hierbij aan verzuim goede aanbevelingen, of gasten 

mee te nemen; verzuim in aanwezigheid; ongepast gedrag; weigeren van functies; zich niet houden 
aan het beleid.

10. Evenementencoördinator

De evenementencoördinator heeft een zittingsperiode van een jaar die eenmalig verlengd mag worden 
met één jaar. Aan het einde van de termijn dienen alle zaken van ZakenNet weer aan de afdelingsvoorzit-
ter te worden gegeven. Verlenging of vervanging vindt plaats in april of oktober.
De evenementencoördinator heeft als taak evenementen en activiteiten te organiseren buiten de
reguliere bijeenkomsten voor aangeslotenen om, met als doel meer aanbevelingen te generen.

Eens in de twee jaar organiseert de evenementencoördinator een event (denkend aan een spreker met 
een bedrijfsbezoek), waarbij alle leden van alle ZakenNetafdelingen worden uitgenodigd. Hij of zij mag 
hierbij hulp verwachten van medeleden, andere evenementencoördinatoren en van ZakenNet Neder-
land, die budget hiervoor heeft vrijgemaakt. Dit wordt afgestemd met de andere afdelingen, waardoor 
ieder half jaar een event wordt georganiseerd door een afdeling.

Andere taken:
• Heeft eens per jaar contact met de evenementencoördinatoren van alle andere afdelingen
 in de regio inclusief ZakenNet Nederland, om tips en tops uit te wisselen;
• Maakt een jaarplanning van de evenementen en doet de coördinatie ervan;
•  Is verantwoordelijk voor de organisatie van sociale activiteiten of evenementen  

(1 keer per 6 maanden);
• Is verantwoordelijk voor de bedrijfsbezoeken;
• Is verantwoordelijk voor de vrijdagmiddagborrel (incidentele borrel);
• Communiceert de planning met de leden;
• Promoot evenementen van andere afdelingen;
• Organiseert jaarlijks met de evenementencoördinatoren van andere afdelingen een beurs
 om “eigen” bedrijven en ZakenNet te promoten;
• Kan op verzoek van de evenementencoördinator van het stichtingsbestuur ondersteuning
 bieden aan gezamenlijke evenementen/beurzen.
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11. PR-coördinator
De PR-coördinator heeft een zittingsperiode van een jaar die eenmalig verlengd mag worden met één 
jaar. Aan het einde van de termijn dienen alle zaken van ZakenNet weer aan de afdelingsvoorzitter te 
worden gegeven. Verlenging of vervanging vindt plaats in april of oktober.
• Toevoegen, verwijderen en wijzigen van ledenpagina's, agenda, bedrijfsbezoek, 10-minuten 
 schema;
• Periodiek controle of alle content op site en mailbox nog actueel is;
• Plaatst wekelijks berichten op facebook, linkedin, social media;
• Communiceert de planning met de leden;
• Nieuwe leden toevoegen aan e-mailbox leden@zakennnet........nl en oude leden verwijderen;
• Met regelmaat de datum en het tijdstip van bijeenkomsten in een regionaal dagblad
 laten plaatsen;
• Verzorgt publiciteit in plaatselijke weekbladen, waardoor ZakenNet een lokale bekendheid krijgt;
• In de berichtgeving houdt de PR-coördinator rekening met de privacy van de leden;
• De PR-coördinator isafhankelijk van de input / aanleveren van content vanuit de groep en of het  
 bestuur;

12. Gastheer/vrouw:
De Gastheer/vrouw heeft een zittingsperiode van een jaar die eenmalig verlengd mag worden met één 
jaar. Aan het einde van het termijn dienen alle zaken van ZakenNet weer aan de afdelingsvoorzitter te 
worden gegeven. Verlenging of vervanging vindt plaats in april of oktober.

De Gastheer/vrouw:
• Is vrolijk/opgewekt/sociaal;
• Is om 6.45 uur aanwezig;
• Heet bezoekers hartelijk welkom en introduceert hen bij de aanwezige leden en de voorzitter;
• Geeft na de bijeenkomst een korte introductie over ZakenNet en overhandigt een
 evaluatie-/inschrijfformulier;
• Bezoekers nabellen om hen te bedanken voor hun komst. 

13. Overige taken 
Elke afdeling vrij is om te schuiven met de extra taken die onder een functie vallen, zodat dit door  
personen gedaan kan worden die er geschikt voor zijn.

14. Faciliteiten
ZakenNet Nederland verzorgt voor alle leden regelmatig een training, seminar, bedrijfsbezoek of een
ander evenement. Vooraf zal het bestuur aangeven of er buiten de locatiekosten nog extra kosten zijn
m.b.t. deelname.

De vaste trainingen betreffen:
• Nieuwe leden training / presentatietraining;
• Training t.b.v. het management.

Verkrijgbare afdelingsmaterialen, naast alle genoemde formulieren achterin dit handboek:
• Rollup banners;
• Mapjes voor visitekaartjes;
• Handboek ZakenNet afdeling;
• Reglementen.
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15. Documenten en formulieren

Voor alle afdelingen heeft ZakenNet Nederland diverse documenten en formulieren ontwikkeld. 

Documenten

Advertenties
Om een afdeling te promoten, zijn er advertenties ontwikkeld die wat tekst betreft naar wens ingevuld 
kunnen worden. Elke advertentie heeft wel een eenduidige uitstraling om de huisstijl te bewaken.
Indien een bepaald formaat niet voorhanden is, kan in sommige gevallen een juist formaat aangeleverd 
worden. Vraag bij het bestuur naar de mogelijkheden.

Uitnodigingen
Voor de diverse bijeenkomsten en evenementen zijn uitnodigingen beschikbaar. 
Vraag bij het bestuur naar de mogelijkheden.

Formulieren
-    Aanvraagformulier nieuw lidmaatschap;
-    Aanbevelingsbriefje;
-    Omzetbriefje;
-    Naamkaartje.

@MT afdelingen:  bestel ze tijdig zodat je niet zonder komt te zitten.

Statuten en reglementen
De statuten en reglementen van de stichting zijn te downloaden op de website van ZakenNet Nederland.
Dit handboek geldt als huishoudelijk reglement zoals vermeld in de statuten.

Mochten er nog vragen, onduidelijkheden zijn of heb je een idee ter verbetering, neem dan 
contact op met het bestuur van ZakenNet Nederland via info@zakennetnederland.nl.
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16. Voorbeelden van beschikbare formulieren en documenten

Inschrijfformulier

AANVRAAG DEELNAME

Datum:  ...........................................................................................

Naam aanvrager:  ...........................................................................................

Bedrijfsnaam:  ...........................................................................................

Bedrijfsadres:  ...........................................................................................

Postcode en plaats: ........................................................................................

Branche categorie: ..........................................................................................

Omschrijving bedrijfsactiviteiten:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden en zal gedurende de gehele periode van mijn deelname de bovenstaande voorwaarden naleven.

Handtekening: ...................................................................................................  Datum: ........................................................................................................

Voorwaarden
ZakenNet is een commerciële netwerkorganisatie met het doel om aangeslotenen (hierna te noemen deelnemers), op basis van het vertrouwen in de persoon en in de des-
kundigheid van de persoon, te kunnen aanbevelen bij relaties en opdrachtgevers. Deelnemer worden van ZakenNet is vrijwillig, deelnemer zijn is niet vrijblijvend. ZakenNet 
komt wekelijks, met uitzondering van de vakantieperiode, bijeen. Deelnemers worden geacht wekelijks aanwezig te zijn, dan wel zich bij uitzondering te laten vertegenwoor-
digen door een collega, klant of een ander natuurlijk persoon die bekend is met het bedrijf of organisatie. Een branche kan binnen ZakenNet slechts eenmaal worden verte-
genwoordigd. Wanneer een bedrijf interesse heeft zich aan te sluiten, wordt eerst gekeken of de branche al dan niet vertegenwoordigd is. Ook wordt er gekeken of er een 
eventuele overlap met een ander bedrijf, een andere deelnemer, aan de orde is. Indien van beide geen sprake is, dan kan het bedrijf als aangeslotene lid worden. Indien er 
sprake is van overlap, dan wordt het lidmaatschap met de deelnemer besproken om te peilen of er gegrond bezwaar is tegen deelname. Hierna wordt besloten of deelname 
mogelijk is. Mocht de branche reeds vertegenwoordigd zijn of het branche onderdeel dat de deelnemer wenst te vertegenwoordigen, dan wordt gekeken of eventuele deel-
name aan een ander ZakenNet afdeling mogelijk is.

Deelname:
Als er geen bezwaren zijn i.v.m. de branche en er ook geen bezwaren zijn gekomen van de leden van ZakenNet, dan is lidmaatschap een feit. Een deelname start vanaf het 
moment van inschrijving en is geldig voor de duur van 1 jaar. Hiertoe dient men een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de lidmaatschapscoördinator van het 
managementteam. De lidmaatschapscoördinator neemt de aanvraag in behandeling en laat binnen 2 weken na de aanvraag weten of deelname mogelijk is. Betaling van de 
contributie moet gebeuren 14 dagen na de factuurdatum op het daarvoor bestemde rekeningnummer. Na ontvangst van de betaling is de deelnemer officieel aangesloten bij 
ZakenNet.
De contributie bedraagt voor elk deelnemersjaar 300,- per deelnemer (tarief 2023). 
Indien men de deelname wenst te beëindigen moet men dit 2 maanden voor het verstrijken van de deelnameperiode schriftelijk kenbaar maken bij de lidmaatschapscoördi-
nator van het Zakennet. De leden van Zakennet zijn vanaf dat moment bevoegd om actief potentiële deelnemers te benaderen die de vrijgekomen branche vertegenwoordigen.

Managementteam:
ZakenNet wordt formeel en juridisch vertegenwoordigd door een uit aangesloten deelnemers gekozen managementteam. 
De zittingsperiode van het managementteam is 1 jaar met een maximum van 3 jaar. Alle leden komen in aanmerking voor een functie in het managementteam.
De samenstelling van het managementteam bestaat uit de volgende functies: Voorzitter, Secretaris, Lidmaatschapscoördinator, Penningmeester.
Iedere afdeling beschikt over een evenementencoördinator en één afgevaardigde voor de adviesraad, welke niet deel uitmaken van het managementteam.
Taken en bevoegdheden staan beschreven in de huishoudelijk regelement voor deelnemers.

Aanwezigheid:
ZakenNet komt wekelijks, op woensdag van 07.15 uur - 09.00 uur, bijeen. Van de deelnemers wordt verwacht dat men ook wekelijks aanwezig is dan wel zich laat  
vertegenwoordigen. Indien een deelnemer bij regelmaat afwezig is dan houdt het managementteam zich het recht voor om de branche open te stellen voor een nieuwe po-
tentiële deelnemer.

Faciliteiten:
ZakenNet biedt de aangesloten deelnemers de volgende faciliteiten;
- Een wekelijkse ontbijtbijeenkomst. De kosten van het wekelijkse ontbijt worden door de deelnemers vooraf voldaan en bedragen 165,00 (tarief 2023) per kwartaal.  
 Hoe de facturatie plaatsvindt zal onderling binnen de groep overlegd worden;
- Iedere 2 maanden een gezamenlijke netwerkborrel waarbij deelnemers gasten en relaties mee kunnen nemen om vrij te netwerken; 
-  Iedere 3 maanden organiseert ZakenNet voor de deelnemers een training, seminar of bedrijfsbezoek. Vooraf zal het managementteam aangeven of er buiten de locatiekos-

ten nog extra kosten zijn m.b.t. deelname.

Morele verplichtingen deelnemers:
Deelnemer worden van ZakenNet is vrijwillig, deelnemer zijn is niet vrijblijvend. Om ZakenNet optimaal voor de aangesloten deelnemers te laten renderen dienen deelnemers 
te investeren in het ZakenNet door middel van het verzorgen van bedrijfspresentaties, actief deel te nemen aan de trainingsbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en Powergroepen. 
Ook dient men in elkaar te investeren d.m.v. 1 op 1 gesprekken.

Telefoon:  ....................................................................

Mobiel:  ....................................................................

E-mailadres: ...................................................................

Website:  ....................................................................

Aangesloten voor de duur van 1 jaar

Duur  1  jaar:  kosten (€300,-)

Omzetten naar andere afdeling voor de duur van 1 jaar

Vorige afdeling: ...............................................................

Duur  1  jaar:  kosten (€300,-)

(Graag aankruisen wat voor u van toepassing is.)
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Aanbeveling

Omzetbriefje

aanbeveling
Van:

Aan:

Omschrijving:

Telefoonnummer:

Deze aanbeveling  is:
 warm lauw koud

Datum:  _______ / _______ / _______

Omzet
 Hartelijk bedankt!

  ZakenNet lid: _______________________________

  Omzet:   €                 exclusief btw

  Deze omzet is gegund aan:

 ___________________________________________

EEn goEdE zaak!

  Datum:       _________ / ___________ / _________

  In te vullen door de ondernemer die de factuur verstuurd heeft.

     � Intern                               �   Extern

€
Schoonmaakbedrijf Pietersen

295,00

Henk H.  (De Klusser)

10             02          2016

x
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17. Voorbeeld presentatie
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Verbindend 
ondernemerschap


