BOV staat voor Beste Ondernemers Visie. Een initiatief van en sinds 2001 georganiseerd
door JCI Etten-Leur (voorheen Junior Kamer Etten-Leur). Zoals de naam al zegt, wordt
gezocht naar de beste ondernemer. Omdat er veel verschillende ondernemers, bedrijven
en branches zijn, wordt dit jaarlijks getoetst binnen een bepaald thema. Het Thema van
2019 is “Franchise-ondernemingen”. De nominatie voor en de benoeming van de
winnaar van BOV is in handen van een vakkundige, onafhankelijke jury.
Franchiseondernemingen
In aanmerking voor de “BOV-trofee 2019 Franchise-ondernemingen” komen
franchisenemers met een eigen gezicht of aanpak binnen de Franchiseorganisatie waar
ze deel van uitmaken.
De criteria waaraan deelnemende bedrijven moeten voldoen:
- Het gaat om een Franchisenemer binnen de regio West-Brabant.
- De betreffende vestiging wordt geleid door een ondernemer met een eigen visie.
Elk jaar organiseert JCI Etten-Leur de uitreiking van de BOV-trofee. Dit jaar bent u door
ons benaderd en daarom willen we u graag het verloop en uiteraard de voordelen van de
BOV-trofee voor uw bedrijf toelichten.
inschrijfformulier
Bijgaand ontvang u van ons het inschrijfformulier om mee te kunnen dingen naar de BOVtrofee 2019. Het is belangrijk dat u dit formulier zo goed en vooral zo enthousiast mogelijk
invult!
Uit alle inschrijvingen zal de onafhankelijke vakjury de finalisten selecteren. Op basis van
uw inschrijfformulier zal de jury een aantal bedrijven kiezen om na deze selectie op
bedrijfsbezoek te gaan.
Bedrijfsfilm*
Tijdens de Pré-BOV uitreiking op 23 mei 2019 worden de bedrijven gepresenteerd door
middel van een korte bedrijfsvideo. Deze video zal één tot twee minuten duren en
speciaal voor deze avond gemaakt worden door PEP, onze event- en mediapartner. Twan
Robbeson of een van zijn medewerkers zal hiervoor contact met u opnemen om een
datum in te plannen voor een bezoek op korte termijn. We willen u vragen om flexibel te
zijn met het inplannen van een datum en tijdstip. Mocht u wensen hebben over zaken die
zeker in beeld moeten komen, of die u heel belangrijk vindt, geef dit dan tijdig aan! Mocht
u zelf beeldmateriaal willen aanleveren om te verwerken in de video geef dit dan ook aan
PEP aan. Voor de voice-over zal de enthousiaste tekst van uw inschrijfformulier gebruikt
worden.
PEP is een professionele partij met veel ervaring in het maken van bedrijfspromo’s, dus
kunt u vertrouwen op hun kundigheid en inzicht. Het eindresultaat krijgt u kort voor de
Pre-BOV te zien, maar deze kan dan helaas niet meer aangepast worden.

Mocht u dit filmpje later ook graag willen gebruiken voor de promotie van uw bedrijf, dan
is dit tegen betaling mogelijk. Mocht u hier meer informatie over willen hebben dan horen
we dat graag.
*Door deelname aan de BOV-trofee verkiezing verleent u JCI Etten-Leur toestemming om
de bedrijfsvideo die in het kader hiervan gemaakt wordt, te gebruiken voor
openbaarmaking en/of verveelvoudiging en/of anderszins te gebruiken. Deze gemaakte
beelden zijn eigendom van PEP en u kunt hierop geen aanspraak maken zonder hun
nadrukkelijke toestemming.
De Pré-BOV uitreiking
Dit is absoluut een evenement waar u bij wilt zijn met zoveel mogelijk supporters! Het
evenement vindt plaats in de aula van de KSE en zal aan elkaar gepraat worden door een
bekende en/of invloedrijke spreker. Als deelnemer zult u ook uitgenodigd worden aan de
grote tafel voor een persoonlijk gesprek. De avond krijgt de setting van een
latenightshow, dus een grote tafel met wisselende gasten en daar omheen publiek. Op
deze avond worden de finalisten voor de BOV-trofee bekend gemaakt en de Rabobank
Beste Starter 2019 gekozen.
De deelnemers ontvangen per bedrijf maximaal 2 entreekaarten voor deze Pré-BOV
uitreiking. Nu begrijpen wij dat u graag gesteund wordt op deze heugelijke avond.
Bovendien zal er ook door het publiek gestemd worden op de deelnemers, veel aanhang
kan dus naast ondersteunend ook bepalend zijn! De publieksfavoriet is immers zeker van
een finaleplaats bij de laatste 3!
Uw partner(s), familie, werknemers en vrienden zijn daarom ook van harte welkom: zij
kunnen via de website kaarten bestellen:
http://www.lekkeretten-leur.nl/bestel-uw-pre-bov-ticket.html.
Iedereen is van harte welkom en drank en hapjes zijn voor iedereen in de prijs
inbegrepen!
Bedrijfsbezoek
Is uw bedrijf tijdens de Pré-BOV genomineerd voor de BOV-trofee, dan wil de vakjury bij u
op het bedrijf langskomen voor een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek proberen zij een zo
compleet mogelijk beeld van uw bedrijf te krijgen. Ook zullen zij één of twee leerlingen
van de KSE Business School meenemen.
Promotie
De uitverkoren finalisten krijgen in de weken voor de uitreiking van de BOV-trofee een
aantal momenten met extra bedrijfspromotie. Voor deze promotie hoeft u niets te betalen,
buiten wat tijd en enthousiasme kost deelname aan de verkiezing u niets! Maar het kan u
een hoop opleveren!

Social Media
Op de Facebookpagina’s van JCI Etten-Leur en Lekker Etten-Leur (meer dan 2.600
volgers uit Etten-Leur en omgeving!) zal uitgebreid aandacht gevraagd worden voor de
jaarlijks drukbezochte BOV-trofee uitreiking. Hierin vergeten wij uiteraard niet om uw
bedrijf als genomineerde ook in het zonnetje te zetten, bijvoorbeeld met een korte
bedrijfsfilm en/of bedrijfslogo.
De Bode
In De Bode wordt kort voor het evenement ook aandacht gevraagd voor de BOV-Trofee.
Hierbij zullen ook de genomineerden uiteraard genoemd worden. Hoe dit er precies uit
komt te zien is aan De Bode zelf. Maar wij zullen uw gegevens aan hen verstrekken, zodat
indien zij dit wensen ze ook direct contact met u op kunnen nemen voor eventuele vragen
over uw bedrijf en deelname.
Komt uw bedrijf in aanmerking voor de BOV-trofee 2019?
Vult u dan dit inschrijfformulier zo passioneel en enthousiast mogelijk in en mail het vóór
22 april 2019 aan: bov@lekkeretten-leur.nl.
Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden door de jury in behandeling
genomen. Per bedrijf mag u slechts één formulier in vullen.
Wij zien de inschrijving van uw unieke franchise-onderneming graag tegemoet!
Hartelijke groet,
JCI Etten-Leur,
Anke Mathijssen (06-20903367)
Niek Goossen
Robin van Kuijk

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf:
Vertegenwoordigd door:
Datum oprichting:
Rechtsvorm:
Adres:
Postcode:
Vestigingsplaats:
KVK-nummer:
Telefoonnummer:
Email:
Website:
2. Product/dienst
A. Wat is de corebusiness en formule van uw bedrijf?
B. Bij welke Franchisegever heeft u zichzelf aangesloten?
3. Franchise
A. Waarom heeft u ervoor gekozen Franchisenemer te worden?
B. Wat trok u juist aan in de formule van juist deze franchiseketen?
C. Welke voordelen heeft de franchisegever voor u?
D. Wat is het voordeel voor uw klanten van deze franchiseformule?
4. BOV (Beste Ondernemers Visie)
A. Wat betekent u als ondernemer voor Etten-Leur en de regio?
B. Wat is uw visie op het ondernemersklimaat in Etten-Leur en de omliggende
regio?
C. Wat zijn de specifieke uitdagingen binnen een franchiseketen en hoe gaat u
hiermee om?
E. Wat zijn uw toekomstdromen voor uw onderneming?
5. Schrijf in maximaal 250 woorden een ‘pitch’ voor uw bedrijf: waarom komt uw
bedrijf in aanmerking voor de BOV-trofee Franchise-ondernemingen?
(Deze tekst wordt mogelijk mede gebruikt voor uw bedrijfsfilm)

NB
-

Uiteraard zal de organisatie en jury alle gegevens en informatie vertrouwelijk
behandelen
Na sluiting van de inschrijftermijn (22 april 2019) berichten wij u zo spoedig
mogelijk of uw bedrijf is geselecteerd.
Reserveer de volgende data in uw agenda:
23 mei 2019 Pré-BOV (dit is in de avond)
6 september 2019 uitreiking BOV-Trofee (16u-19u)

