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Wat is de BOV?
De Bodegraafse Ondernemers Vereniging, kortweg BOV, is sinds 1973 

de voortzetting van de in 1962 opgerichte Bodegraafse Winkeliers 

Combinatie. Het doel van de BOV is het behartigen van de belangen 

van de leden. Het merendeel van de leden is afkomstig uit het MKB en 

voornamelijk actief in de detailhandel, horeca en dienstverlening.  

Het realiseren van haar doelstelling tracht de BOV te bereiken door onder andere:

•  het organiseren van activiteiten en evenementen ter verkrijging en het  

behouden van een aangenaam winkelklimaat

•  het bepleiten van en opkomen voor de belangen van haar leden bij  

Gemeente en andere instanties

•  het actief bezig zijn met onderwerpen als parkeren, bereikbaarheid,  

branchering en leegstand

•  het behalen van voordelen ten behoeve van haar leden

•  het initiëren van ideeën en plannen ter verbetering van de winkelkernen 

Ja, ik meld mij graag aan als lid van de Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV).

Bedrijfsnaam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vestigingsadres
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode + plaats
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon vast        Mobiel
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam ondernemer / contactpersoon
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Correspondentieadres
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Website
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rekeningnr. IBAN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

De minimum contributie bedraagt A   €  100,00     excl. BTW

Mijn extra vrijwillige contributie is B   €  ……………………  excl. BTW      

Zodat ik aan de BOV betaal A + B   €  ……………………  excl. BTW

info@bov-bodegraven.nl
www.bov-bodegraven.nl

Postbus 247, 2410 AE Bodegraven

Dit formulier inleveren bij uw straatambassadeur, 
of mailen aan info@bov-bodegraven.nl of opsturen 
naar BOV, Postbus 247, 2410 AE  Bodegraven

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Bodegraafse Ondernemers Vereniging 
(BOV) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens, onder andere, contributie en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de BOV.  Als u het niet eens bent met deze afschrijving 
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID: NL18ZZZ404644310000.
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Wat doet de BOV?

De BOV is een actieve ondernemersclub. Zo is de BOV succesvol geweest  

met het vernieuwen van de feestverlichting in de wintermaanden en het  

versieren van het centrum met de ‘flower baskets’ in de zomer. De BOV 

heeft een belangrijke inbreng in de Centrumvisie. Dit plan wordt in de 

komende jaren gefaseerd tot uitvoering gebracht.

Het BOV bestuur bestaat uit 7 leden, allemaal vrijwilligers, waarvan de  

meesten ook een eigen onderneming runnen. Er zijn werkgroepen en  

straatambassadeurs actief, die meehelpen om de doelen te bereiken.  

De Centrummanager werkt in opdracht van de BOV aan structurele  

oplossingen en verbeteringen op veel gebieden.

Wat zijn de voordelen?

•  u werkt samen met een actieve ondernemersclub

•  u blijft op de hoogte via Nieuwsbrieven, Nieuwsflitsen (digitaal) en de  

website www.bov-bodegraven.nl 

•  tijdens de voor- en najaarsvergadering is er volop gelegenheid om te  

netwerken in een ontspannen sfeer

•  er zijn kortingen op advertentietarieven in de lokale bladen

•  u kunt gratis gebruik maken van de populaire BOV cadeaubon

•  u kunt voordelig meedoen met populaire acties als het BOV bonnen-

boekje en de spaarzegelactie

•  uw bedrijfsgegevens met foto’s kunt u gratis op de BOV site vermelden

Kortom: meer dan genoeg aanleiding om u nu aan te melden als lid. 

Velen gingen u al voor. Doe mee, want alleen gaat misschien wel sneller, 

maar samen kom je veel verder.

Wat kost het?

De BOV activiteiten worden vooral gefinancierd uit Ons Fonds  

(zie: www.ons-fonds.nl) . De BOV kent leden met zowel grote als kleine  

bedrijven. Daarom is gekozen voor een minimum contributie van € 100 

voor iedere vestiging plus een extra vrijwillige contributie voor hen die  

wat meer willen en kunnen bijdragen. Om de kosten laag en de efficiëntie 

hoog te houden wordt de contributie 1 x per jaar geïncasseerd via  

automatische afschrijving.

Onderstaande tabel is een hulpmiddel om te bepalen wat uw extra  

bijdrage zou kunnen zijn.

Let op: deze tabel is slechts een richtlijn! Een hogere contributie is  

ook toegestaan. Kunt of wilt u niet meer betalen, dat geldt het minimum 

van € 100 per lid per vestiging.

Verkoop Vloer  
Oppervlak 

Minimum 
contributie

Extra vrijwillige  
contributie

Contributie  
totaal

0 – 50 m² € 100 € 100 € 200

50 – 100 m² € 100 € 150 € 250

100 – 150 m² € 100 € 200 € 300

Boven 150 m² € 100 € 250 € 350
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