
  

 
 

 

Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van De Commercieele Club Groningen 

 

Naam kandidaat-lid : .........................................................................................................................   

Titulatuur  :..........................................................................................................................  

Voornamen   :. ........................................................................................................................  

Roepnaam  :..........................................................................................................................  

Functie : .........................................................................................................................  

Geboortedatum : .........................................................................................................................  

Privéadres  : .........................................................................................................................  

Pc + woonplaats : ........................................................................................................................ .  

Telefoon/telefax : .........................................................................................................................  

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

 

Naam bedrijf : .........................................................................................................................  

Aard bedrijfsact/branche : …..wilt u nadat u een inlogcode heeft ontvangen een keuze maken in het systeem?  

Bezoekadres : .........................................................................................................................  

Postbus  :..........................................................................................................................  

Plaats + postcode : .........................................................................................................................  

Telefoon/telefax : .........................................................................................................................  

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

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

 

Naam alg. directeur: : .........................................................................................................................  

Zelfstandig bedrijf / 

onderdeel van : .........................................................................................................................  

Aantal medewerkers : .........................................................................................................................  

 

Postadres *) : .........................................................................................................................  

Plaats + postcode : .........................................................................................................................  

 

Factuuradres **) : .........................................................................................................................  

Plaats + postcode : .........................................................................................................................  

 



  

 

 

Voorsteller I***) naam: ………………….……. lidnummer: … .....................................................   

Handtekening : .........................................................................................................................  

 

Voorsteller II***) naam:  ……….. …………….. lidnummer:   ........................................................   

Handtekening : .........................................................................................................................  

 

Kandidaat-lid 

Handtekening : .........................................................................................................................  

 

Datum   ..........................................................................................................................  

 

 

 

Als leden kunnen worden toegelaten: 

- eigenaren en statutair directeuren van ondernemingen van relevante omvang; 
- hun plaatsvervangers, wanneer de eigenaar of de directeur reeds lid is, dan wel wanneer de  

 desbetreffende onderneming aantoont en aannemelijk maakt dat er binnen de directie een  
 onderverdeling van netwerklidmaatschappen is gemaakt; 

- zij die op directieniveau in een regionale vestiging van een nationale of internationale onderneming  
 werkzaam zijn; 

- beroepsbeoefenaars van vrije beroepen en/of zelfstandige ondernemers, die zich qua dienstverlening 
 op de commerciële markt begeven, actief zijn in hun branche en op directieniveau functioneren,  
 tenminste drie jaren zelfstandig en bedrijfsmatig actief zijn en een goede reputatie genieten; 

- leden van Gedeputeerde Staten en het College van Burgemeester en Wethouders; 
- zij die bij overheidsdienst(en) en/of onderwijsinstellingen bestuurder zijn; 
- zij die naar het oordeel van het bestuur een belangrijke bijdrage aan het bereiken van het doel van de  

 vereniging kunnen leveren. 
 
Per bedrijf of organisatie kunnen er maximaal 2 clubleden worden toegelaten. Bij grote bedrijven, 
organisaties of instellingen met meerdere entiteiten kan hiervan worden afgeweken. 
 

 

*)  adres waar u de uitnodigingen voor de sociale evenementen wilt ontvangen 
**) adres waar u de contributienota wilt ontvangen 
 Het lidmaatschap van De Commercieele Club is op persoonlijke titel. Indien uw werkomgeving wijzigt, 
 dan verzoeken wij u dit ook in uw adresgegevens op de website aan te passen. 
***) bij deze het verzoek aan u als voorsteller om gedurende de beginperiode op te treden als een soort  
 mentor en het nieuwe lid te vragen mee te komen naar bijeenkomsten zodat deze zich snel thuisvoelt  
 binnen de Club.  
 


