AANVRAAG tot LIDMAATSCHAP
van BRUG-IT vzw, een Brugse IT samenwerking
WIE IS BRUG-IT?
De leden van de vzw BRUG-IT zijn alle mogelijke IT-dienstverleners uit de Brugse regio.
Met IT-dienstverleners bedoelen we bedrijven die het volgende aanbieden:
- Web & Mobile toepassingen
- Softwaredevelopment
- Consultancy in soft- en hardware
- Informatie- en kennisbeheer
- E-gaming
- IT- infrastructuur en oplossingen
We hebben uiteraard een resem plannen met BRUG-IT. Maar we hebben getracht deze toch uit
te schrijven in 3 concrete doelstellingen:
1. De Brugse IT sector (nog meer) op de kaart zetten als professionele speler die een
antwoord kan bieden op alle klantvragen binnen én buiten de provinciegrenzen
2. De braindrain tegengaan van studenten die, tegen beter weten in, na hun studies gelijk
naar Gent, Antwerpen, Brussel, ... trekken.
3. Professionele partnerships/synergiën tussen Brugse IT bedrijven opstarten inclusief Stad
Brugge & de academische instellingen.
HOE KAN U LID WORDEN?
- Vul het formulier “aanvraag tot lidmaatschap” in en bezorg het via mail aan
info@brug-it.be
- Uw aanvraag zal voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.
- Na goedkeuring door de Raad van Bestuur en betaling van het lidmaatschapsgeld
bent u lid.
- Bedrijven kunnen kiezen tussen de lidmaatschapsformule “full member” en
“member”. Meer info hierover staat op het inschrijvingsformulier.
Onderwijsinstellingen hebben de mogelijkheid om “education member” te worden.
De statuten en het huisreglement kan u online terugvinden op de website www.brug-it.be

Full Member BRUG-IT
Inschrijvingsformulier
-

Bedrijfspagina op www.brugit.be (live tegen het symposium in 2017)
2 blogberichten per jaar op www.brugit.be (aan te leveren)
4 social media berichten (Facebook/twitter) vanuit BRUG-IT
2 berichten via de Newsletter
Korting op deelname aan het tweejaarlijks symposium/congres

€ 350,- excl. BTW per jaar

Graag wens ik mij in te schrijven met mijn bedrijf
Bedrijf en bedrijfsvorm ..........................................................................................
Voornaam vertegenwoordiger ..............................................................................
Achternaam vertegenwoordiger ...........................................................................
Functie ..................................................................................................................
Straat en huisnummer ..........................................................................................
Postcode en stad/gemeente .................................................................................
E-mail ...................................................................................................................
Tel. ........................................................................................................................
BTWnr. ..................................................................................................................
Mijn meter/peter ....................................................................................................

Datum & Plaats ....................................................................................................
Naam & handtekening voor akkoord
(Uw inschrijving is pas definitief na goedkeuring bestuur én betaling)

...............................................................................................................................

Member BRUG-IT
-

Bedrijfspagina op www.brugit.be (live tegen het symposium in 2017)

€ 175,- excl. BTW per jaar

Graag wens ik mij in te schrijven met mijn bedrijf
Bedrijf en bedrijfsvorm ..........................................................................................
Voornaam vertegenwoordiger ..............................................................................
Achternaam vertegenwoordiger ...........................................................................
Functie ..................................................................................................................
Straat en huisnummer ..........................................................................................
Postcode en stad/gemeente .................................................................................
E-mail ...................................................................................................................
Tel. ........................................................................................................................
BTWnr. ..................................................................................................................
Mijn meter/peter ....................................................................................................

Datum & Plaats ....................................................................................................
Naam & handtekening voor akkoord
(Uw inschrijving is pas definitief na goedkeuring bestuur én betaling)

...............................................................................................................................

Education Member BRUG-IT
-

Bedrijfspagina op www.brugit.be (live tegen het symposium in 2017)
Korting op deelname aan het tweejaarlijks congres/beurs

€ 175,- excl. BTW per jaar

Graag wens ik mij in te schrijven met mijn instelling
Naam instelling .....................................................................................................
Voornaam vertegenwoordiger ..............................................................................
Achternaam vertegenwoordiger ...........................................................................
Functie ..................................................................................................................
Straat en huisnummer ..........................................................................................
Postcode en stad/gemeente .................................................................................
E-mail ...................................................................................................................
Tel. ........................................................................................................................
BTWnr. ..................................................................................................................
Mijn meter/peter ....................................................................................................

Datum & Plaats ....................................................................................................
Naam & handtekening voor akkoord
(Uw inschrijving is pas definitief na goedkeuring bestuur én betaling)

...............................................................................................................................

