
MHV zoekt enthousiast commissielid voor de Business Club/Sponsorcommissie! 

Rol:   Communicatieactiviteiten t.b.v. MHV Business Club/Sponsorcommissie 

Tijdsbeslag: Gemiddeld 2,5 uur / maand (zelf in te delen)  

Periode(s):  Start september 2020 

 

Binnen MHV zijn veel vrijwilligers actief. Sterker nog, zonder vrijwilligers kan MHV niet bestaan! Met 

een beperkte tijdsinvestering zorg jij er mede voor dat MHV blijft bloeien en groeien. 

Business Club 

De in 2018 opgerichte Business Club realiseert flinke ambities; met meer dan 38 leden vergroten we 

het zakelijk netwerk van onze leden én bieden we MHV Maarssen financiële ondersteuning. We 

organiseren 4 x per jaar een volledig verzorgde MHV Business Club bijeenkomst op een externe 

locatie, zoals bij Buitenplaats Slangevegt, de Eendracht en Le Brasseur. Daarbij nodigen we tevens 

interessante sprekers uit. Het doel is delen van kennis, zorgen voor interactie tussen de leden van de 

Business Club en het bieden van een zakelijk platform voor onze leden. Jij bent een van de 4 

gezichten van de Business Club, zorgt voor de communicatie rondom deze events, opmaak en 

betaling van contracten van nieuwe leden. Daarbij schakel je nauw met de penningmeester van 

MHV. 

Sponsorcommissie 

Om nieuwe sponsoren aan ons te binden en bestaande sponsoren te behouden, organiseren we 

verschillende activiteiten. Denk hierbij aan een jaarlijkse sponsorborrel, netwerkbijeenkomsten en 

het opzetten van een ledenactie. De sponsorcommissie (bestaande uit 4 leden) zorgt voor behoud en 

werving van nieuwe sponsoren. Jij zorgt voor de communicatie rondom deze events en de opmaak, 

verzending, ondertekening van contracten met onze sponsoren.  

 

Taken en verantwoordelijkheden: 
 

1. De (externe) communicatie activiteiten rondom de Business Club/Sponsorcommissie 
o Communicatie programma BC bijeenkomsten naar leden (4x per jaar) 
o Algemene communicatie naar sponsoren 
o Bijwonen van bijeenkomsten en mede-gezicht zijn van BC en Sponsorcommissie voor 

leden en sponsoren. 
o aanspreekpunt zijn voor de penningmeester m.b.t. facturatie van de bc leden; 
o Opmaken van contracten voor nieuwe Business Club leden en Sponsoren;  

2. Schakel tussen sponsorcommissie en BC; 
3. Enthousiast lid binnen de business club en sponsorcommissie, welke resp. 1x per halfjaar en 

kwartaal samenkomen. Je commissieleden zijn actief op MHV, zorgen er samen voor dat 
deze commissies actief opereren. Je leert van elkaar, breid je netwerk uit en maakt plezier! 

  

   

Inwerken door: Mechteld Sneep (Aanmelden vragen: mechteld_horn@hotmail.com /06-28971663) 

 

mailto:mechteld_horn@hotmail.com

