
U bent een ondernemer  
met grote ambities!

MKB-Limburg draagt zorg voor uw belangen, verbindt u met andere ondernemers 
en staat u bij met kennis en biedt u een uniek partnership aan.

MKB-Limburg versterkt ondernemers met kennis van zaken 
en hart voor verbinden. 

Wij zijn gedreven en bedreven om de zakelijke passie 
van Limburgse ondernemers te faciliteren met het beste 
netwerk voor én door ondernemers. Samen maken wij de 
toekomst van Limburg. 

Hoe kunnen wij u als ondernemer ondersteunen?



Als Business Partner heeft u grote betrokkenheid, inspraak en vele extra’s.

Wat heeft MKB-Limburg u te bieden als Business Partner?

Kennis van zaken
 √ Stemrecht in algemene ledenvergadering en deelname aan jaarlijks symposium
 √ Mogelijkheid tot deelname aan werkgroepen van MKB-Limburg
 √ Jaarlijks Business Partner overleg met het Algemeen Bestuur van MKB-Limburg
 √ Maandelijkse MKB-Limburg nieuwsbrief 

Hart voor verbinden
 √ Deelname aan Business Club Limburg bijeenkomsten op bedrijfsnaam (min. 20 bijeenkomsten per jaar)
 √ Zakenrelaties als gast meenemen naar Business Club Limburg (max. 5 pers. per bijeenkomst)
 √ Deelname aan activiteiten van Ondernemend Limburg* en partners
 √ Deelname aan activiteiten van andere MKB-Limburg partners
 √ Gebruik ‘Wij zijn Business Partner van MKB-Limburg’ button in eigen communicatie

Business Partner Promotie
 √ Logovermelding bij MKB-Limburg bijeenkomsten 
 √ Logovermelding op jaarlijkse uitnodiging ALV
 √ Aanleveren van content voor vakrubriek op mkblimburg.nl en app
 √ Plaatsing van 1 artikel per jaar in de MKB-Limburg Nieuwsbrief
 √ Communicatie van eigen events via MKB-Limburg 
 √ Verzorgen van een workshop/lezing exclusief aan MKB-Limburg leden 

Kosten
Voor € 2.500,- (excl. btw) per jaar kunt u Business Partner worden van MKB-Limburg.
Het lidmaatschap staat op naam van het bedrijf en biedt u de mogelijkheid om per bijeenkomst maximaal 5 deelnemers 
aan te melden (dit mag ook een gast zijn).

‘Als partner van MKB-Limburg 

  ondersteunen wij in het inzichtelijke 

 maken van de markt en de mogelijkheden’

Martijn Hulsen | TOPonderzoek, Horst

MKB-Limburg telt ruim 1300 leden over de hele provincie, in een diversiteit aan branches. We zijn de verbindende 
schakel tussen ondernemers onderling, ondernemers & onderwijs en ondernemers & overheid.

Binnen onze Business Club Limburg brengen we u samen in het grootste provinciale netwerk voor ondernemers. 
De maandelijkse bijeenkomsten variëren van bedrijfsbezoek tot symposium en zorgen voor een dosis kennis, 
inspiratie en bieden alle ruimte om te netwerken met andere ondernemers.

Business Partner worden bij MKB-Limburg?
Neem contact op en bespreek de mogelijkheden met 
onze bestuursadviseur Mathias Brockmann.

Ondernemend Limburg is een samenwerkingsverband tussen LWV, LLTB en MKB-Limburg en maakt zich sterk voor de sociaaleconomische belangen van  

het bedrijfsleven in het algemeen en de aangesloten leden in het bijzonder. 

*



Steegstraat 5
6041 EA Roermond

info@mkblimburg.nl
www.mkblimburg.nl
0475 - 786 400

Mathias Brockmann
Bestuursadviseur
brockmann@mkblimburg.nl
06 - 12 27 23 38

Wilt u meer info of een persoonlijk gesprek?
Neem contact op met onze bestuursadviseur:


