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BUSINESS CLUB
Een sterk netwerk met fijne evenementen

NIEUWE FORMULES



Braxgata a leading Hockey Club … 
 
Aan topsport doen in de hoogste hockeyklassen vergt 
tegenwoordig enorme inspanningen, zowel van de 
spelers als van de organisatie. Het creëren van een 
topsportklimaat en een topsportomgeving zijn voorna-
me voorwaarden voor blijvend succes.  
 
Braxgata investeert al jaren in alle componenten die 
voor topsport zo belangrijk zijn en doet dat nog steeds 
in stijgende lijn. Top trainers voor de hoogste teams. 
Opleidingsprogramma’s voor de jeugd. De beste vel-
den en materialen. Een professionele organisatie, een 
topsportaccommodatie en topsportfaciliteiten waar 
menig hockeyclub jaloers op kan zijn.  
 
Naast het tophockey programma is het familiale as-
pect van even groot belang bij Braxgata. Wij geloven 
dat tophockey niet kan bestaan zonder het familiale 
karakter – het zogenaamde breedtehockey. Ontwik-
kelingen dienen altijd hand-in-hand en gelijk op te 
gaan. 
 
Ook de Braxgata Business Club [BBC] draagt hier 
middels haar engagement een financieel steentje bij 
om zowel top- als familiaal hockey te kunnen blijven 
organiseren. Daar zijn wij FIER op!  
 
 
Met de steun van Braxgata Business Club sinds 2009!
 
Al sinds de oprichting in 2009 is de missie van de BBC 
onveranderd:  via deze netwerk club willen we financi-
ele steun bieden aan de Hockeyclub Braxgata om het 
sportieve deel binnen de club te versterken en verder 
uit te bouwen. Dat gaat zowel over het tophockey als 
het familiale hockey binnen Braxgata.  
 
Naast sociale contacten is het uiteraard net zo leuk 
als er ook zakelijke contacten gelegd kunnen worden. 
En dat kan bij Braxgata Business Club!    



BBC, een top business club!
 
De BBC is een netwerk met informeel karakter. Dit past perfect binnen de familiale sfeer 
van de hockeyclub Braxgata. Op geen enkele wijze zal de BBC binnen de hockeyclub 
Braxgata streven naar een aparte status.  
Het lidmaatschap van de BBC brengt wel een aantal concrete voordelen met zich mee. 
 

Voordelen van de BBC 
 

• Toegang tot ‘Het BBC-relatie-netwerk’ en de activiteiten

• ! NIEUW ! Mogelijkheden tot een tegoed op uw barrekening in het 

Braxhouse. Ideaal voor ontvangst van uw zakelijke relaties.

• Introductiemogelijkheden van zakelijke relaties bij evenementen 

op de Hockeyclub Braxgata en uitnodiging bij speciale  

evenementen van Braxgata 

• Korting op structurele sponsormogelijkheden rond het veld  

 

Om de professionele relaties onder de leden te stimuleren, 
organiseert de BBC jaarlijks ook een aantal activiteiten voor haar 
leden. Dat kunnen zijn:  
 

• Themabijeenkomsten met interessante gastsprekers   

• Bedrijfsbezoeken 

• Bijzonder unieke activiteiten 

• Super Sundays @ Brax 
 

De invulling en aard van de activiteiten worden door de BBC zelf bepaald en door indivi-
duele leden georganiseerd. In functie van het evenement wordt besloten deze exclusief 
voor alleen de leden te houden, dan wel deze open te stellen voor relaties. 

Een greep uit de voorbije BBC evenementen: 
 

Inside view in het Justitiepaleis 

Bezoek aan de Palm brouwerijen en een unieke inkijk in de stoeterij 

Fabrieksbezoeken aan Coca Cola, Niko en LouwersHanique  

Private view in het nieuwe Havenhuis 

Een gezellige petanque avond in het hartje van ‘t stad 

Opening Elisabethzaal Antwerpen met optreden van de Grungblavers

Uiteenzetting over De General Data Protection Regulation (GDPR)

Cursus ‘Nat Scheren’ in het oudste handelspand van Antwerpen

J&M Behind the Scenes

New technologies by CRONOS

Boekbespreking TROTS by Protime

Tijdens de activiteiten wordt zo mogelijk ook gedacht aan een lekker 
hapje. 

Koen van Guijze: “Mijn kinderen spelen hockey op 
Brax en ook ikzelf speel bij de Gents. Verder ben 
ik fanatiek supporter van Heren 1. Ik ben nu al een 
paar jaar lid van de BBC. Naast de leuke events heb 
ik een aantal nieuwe contacten gelegd en met mijn 
lichtinterieur bedrijf Accessori al een aantal mooie 
projecten mogen uitvoeren bij BBC leden”. 



Lid worden van de BBC is heel gemakkelijk, ook voor u! 
 
Lidgeld 
Het lidgeld van de BBC bedraagt slechts 1000 euro (excl. btw)! Op veelvuldig verzoek 
is het voortaan ook mogelijk om uw lidgeld op te trekken en in een directe return een 
bartegoed in het Braxhouse op te bouwen. Dit bartegoed kunt u in het Braxhouse 
gebruiken om uw zakelijke relaties te ontvangen.
 
Lid worden was nog nooit zo gemakkelijk! Ontdek hieronder de verschillende nieuwe 
formules: 
 

O  Ik word Member van de BBC en betaal €1000    Bartegoed: geen 

O  Ik word Bronze Member BBC en betaal €1250   Bartegoed: €250   

O  Ik word Silver Member BBC en betaal €1500   Bartegoed: €500   

O  Ik word Gold Member BBC en betaal €2000    Bartegoed: €1000   

O  Ik word Diamant Member BBC en betaal €2500   Bartegoed: €1500   

Extra voordeel voor bestaande sponsors 
Bent u al Sponsor van Braxgata en wilt u ook lid wilt worden van de BBC? Dat kan! 
Een sponsor van €1750 betaalt slecht €750 extra voor een volwaardig lidmaatschap; 
een sponsor van €3000 betaalt slecht €500 extra. 

Jacques Leysen: “Mijn kinderen 
spelen hockey op Brax en ik ben nu 
al een paar jaar lid van de BBC. Via 
de contacten in de BBC heb ik met 
mijn bouwbedrijf al een aantal top 
projecten gedaan. Natuurlijk is het 
ook fijn om nieuwe mensen te leren 
kennen en ik ben ook tevreden over 
de leuke activiteiten van BBC – altijd 
fun verzekerd!”

Wilt u lid worden? Heeft u een vraag? Neem contact met BBC!
 
Voor meer informatie of vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met de 
initiatiefnemers van de BBC. 
 
Marieke Puts   Brax supporter, enthousiast ouder, voorzitter BBC en lid van het 
  sponsor comité is te bereiken onder marieke.puts@telenet.be 
 
Katrine Noels   Brax supporter en secretaris van de BBC is te bereiken onder  
  secretariaat@braxgata.be 
 
Dirk Stork  Brax supporter, enthousiast ouder en lid van het sponsor comité is te  
  bereiken onder dstork@sedco.be 
 
Veronique Maes  Brax supporter, enthousiast ouder en lid van het sponsor & BBC  
  comité is te bereiken onder vero.maes@telenet.be 
 
Axel Caudron  Brax supporter, enthousiast ouder en lid van het BBC comité is te
                             bereiken onder axelcaudron@gmail.com

Word nu lid van BBC: zo steunt u uw favoriete hockeyclub  
én laat u uw business netwerk groeien!

Dirk Gryspeerdt: “Mijn kinderen 
spelen geen hockey meer op Brax 
maar ik heb een groot hart voor 
Brax. Ik ben nu al een paar jaar 
lid van de BBC en heb daar leuke 
nieuwe mensen ontmoet. Een aantal 
leden hebben mij hun assurantie 
portefeuille (Gryspeerdt Assurantiën) 
toevertrouwd. Dat is natuurlijk een 
leuke bijkomstigheid.” 



“Braxgata Business Club is supporter 

van Braxgata Dames 1, hofleverancier 

van de Red Panthers” 

 

 

Braxgata Dames 1: 

Top 4 in 2014, 2015, 2016, 2017, 

             2018, 2019

Kampioen 2016 en 2017 

Braxgata Hockey Club
Kapelstraat 145

2850 Boom


