Beste branchegenoot,
Leuk dat je interesse hebt in Bakery Society The Netherlands.
Hierbij informeren wij je hierover.
Samenstelling en doel Bakery Society
Bakery Society is een club van vooruitstrevende ondernemers binnen de Nederlandse brood- en
banketbakkerijen, met als doel een bijdrage te leveren aan het weer leidend worden van de
bakkerij in de keten. Het uitwisselen van kennis en ervaring heeft daarbij een waardevolle rol.
Bovenal is de Bakery Society een gezellige vriendenclub van bakkers, waar leden elkaar weten te
vinden indien nodig.
Kennisdagen
Jaarlijks worden 3 à 4 bijeenkomsten van 1 of 2 dagen georganiseerd. Dit worden de zogenaamde
ruige dagen (relevant, uitdagend, inspirerend, gemeenschappelijk) genoemd. Deze dagen zijn
deels praktisch en deels theoretisch. Van de leden wordt inbreng verwacht in zelfstudie en
reflectie. Er wordt gebruik gemaakt van – vaak innoverende – specialisten, gerelateerd aan de
branche. Uiteraard kunnen de leden de kennis met elkaar uitwisselen en terugkoppelen naar hun
eigen bedrijf. De kosten voor de kennisdagen vallen onder de contributie
Buitenlandse reis

Afhankelijk van het jaarprogramma is het streven om jaarlijks een buitenlandse reis te
organiseren. Een voorbeeld hiervan is een bezoek aan de KISS bakkerij in Uganda.
Deelname aan een buitenlandse reis is vrijblijvend. De kosten voor een buitenlandse reis zijn
afhankelijk van locatie, reisduur en activiteiten en worden apart berekend.
Aspirant-leden
Een aspirant-lid mag vrijblijvend één ruige dag op proef meedraaien om de sfeer te proeven en
kennis te maken met de groep. Dit doen wij zodat we zeker weten dat zowel de huidige leden als
het aspirant-lid zelf een goed gevoel en de juiste verwachtingen heeft van het lidmaatschap.
Aanmeldingsprocedure
Het aspirant-lid ontvangt informatie over de Bakery Society en een aanmeldingsformulier. De
aanvraag moet door drie bestaande leden worden ondersteund.
Formeel wordt een nieuw lidmaatschap door de leden van Bakery Society geaccordeerd op de
ledenvergadering.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap is op persoonlijke titel. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de
ledenvergadering. Vanaf 2014 is de contributie € 1.600,= per jaar, exclusief btw.
Verdere informatie
Voor verdere informatie en filmpjes: zie www.bakerysociety.nl en/of neem contact op met het
secretariaat via info@secofficemanagement.nl

