
 

Beste ,  

Welkom bij nel!  

nel! Staat voor Netwerken en Lunchen! en is een initiatief van een aantal 
ondernemers. 

Netwerken is een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap. Dat kan echter 
op verschillende manieren. Doel is en blijft echter werken aan naamsbekendheid en 
aan het realiseren van nieuwe extra omzet. 

Hierbij ontvangt u ons nel! reglement. 

- De lunchbijeenkomsten vinden 1 x in de 2 weken (even week) plaats op dinsdag. 

- We lunchen van 12.00 - 13.30 uur; u wordt echter verzocht om 11.50 uur echt 
aanwezig te zijn.  

- Het programma bestaat uit een informele start, het houden van een 1 minuut 
pitch met het inbrengen van zoekvragen naar personen/bedrijven waar u mee in 
contact wil komen.  

- Het evalueren van eerder gestelde zoekvragen is ook onderdeel van de 
bijeenkomst.  

- Het programma kan aangevuld worden met een korte bedrijfspresentatie. Met 
name nieuwe leden mogen zich presenteren en wanneer bestaande leden iets 
bijzonders hebben krijgen ook zij de gelegenheid om een korte presentatie te 
houden.  

- Uw investering is slechts €13,50 voor de lunch.  

- De lunches vinden plaats in ’t Trefpunt, Dorpsstraat 16 in Geijsteren.  

- Deelnemers nodigen minstens 2 keer een verschillende gast uit (per jaar). 
Elke gast mag 2 x komen (tegen betaling van de lunch). 

- Kunt u niet deelnemen aan de lunch dan dient u zich voor maandag 12.00 uur af 
te melden via info@eetendrinkcafe.nl en u dient voor een vervanger te zorgen. 

- Het lidmaatschap is telkens voor drie maanden. Het lidmaatschap zelf is gratis. De 
lunches zullen vooraf per kwartaal gefactureerd worden.  

- Wanneer u wilt stoppen maakt u dat uiterlijk één maand voor het einde van het 
kwartaal kenbaar. 
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- Onze leden zijn branche exclusief. D.w.z. wanneer iemand wil aansluiten uit 
dezelfde branche dat altijd overleg plaatsvindt met de persoon die reeds bij NeL! 
zit en de voorzitter. 

- De rol van voorzitter en notulist rouleert per kwartaal.  

- U dient uw auto te parkeren buiten de dorpskern. Er wordt hier streng op 
gecontroleerd.  

- Wordt u deelnemer bij nel! dan verwachten wij van u volledige commitment.  
U neemt dus deel aan alle bijeenkomsten of u zorgt tijdig voor een vervanger. 
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