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BONDRU NA MAKTI     .   
 

VOORAANKONDIGING 3 FMF-BNM Lidmaatschappen 

 

Geachte BNM-ers, 

 

Nu het BNM-TEAM (empowered by FMF Stichting Father and Mother Figure 

Suriname) al ruim 1 jaar actief is en vanwege de vele activiteiten ook haar nut heeft bewezen, 

lijkt 1 januari 2023 een goed moment om te starten met 3 betaalde lidmaatschappen waar u 

zelf uit kunt kiezen: 

 

1. BNM Ondernemers (zelfstandig ondernemers) 

 

2. BNM Professionals (personen in loondienst) 

 

3. BNM Studenten (18 t/m 25 jaar) 

 

Met de betaalde lidmaatschappen zal het mogelijk zijn om voor alle 3 leden typen de drempel 

te verlagen voor zowel business als persoonlijke groei. Er zullen gratis of tegen zeer lage 

prijzen trainingen en coachingssessies worden aangeboden.  

 

Andere voordelen zijn het lid zijn van alle gewenste BNM-Appgroepen, promotie, antwoord 

op door u gestelde vragen, netwerken onderling en met anderen buiten BNM, meer omzet en 

zichzelf kunnen zijn in dit betrouwbare netwerk. Verder is het van belang dat de leden van 

alle drie lid-groepen, uit solidariteit met elkaar samenwerken waardoor we nog krachtiger 

kunnen zijn. Dat zal zich onder andere uiten in situaties waarbij ervaren mensen de kans 

krijgen om korte presentaties te verzorgen. Zo vergroten ze hun zichtbaarheid.  

 

Tevens zullen studenten de kans krijgen om goede rolmodellen te ontmoeten waardoor mede 

door hun inspanning de studenten een mooi toekomstperspectief tegemoet gaan. 

 

Daarnaast willen we nog meer structuur aanbrengen in het BNM-Team.  

 

Er wordt er op deze manier naar gestreefd om de betrokkenheid van de leden te verhogen en 

dat de visie, missie en doelen van het BNM-Team breder gedragen zullen worden. 

 

Meer informatie over de 3 lidmaatschappen en contributie soorten staan in de bijlagen. Voor 

betalingen kan onderstaande bankrekening worden gebruikt. 

 

Noteer de startdatum van 1 januari 2023 in uw agenda. 

 

Alvast bedankt. 

 

BNM 

 

 

 

BIJLAGEN: 3 LIDMAATSCHAPPEN 

http://www.fathermotherfigure.nl/
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Doel van BNM BONDRU NA MAKTI 

BNM komt tot het identificeren en kwantificeren van de maatschappelijke als ook de 

economische waarde van de Surinamer. Daarnaast leveren de leden op actieve wijze 

diensten aan elkaar en ze netwerken ook intensief met elkaar. 

 

Visie van BNM 

Het netwerk leidt tot inspirerend en integer leiderschap van ondernemers, professionals en 

studenten in verschillende sectoren en branches. Zij dragen bij aan een positieve 

profilering van de Surinamer en fungeren als goede rolmodellen voor de huidige en 

toekomstige generaties.  

 

Missie van BNM 

BNM is een lerende organisatie waarbij middels het uitvoeren van netwerkactiviteiten en het 

verrichten van onderzoek de 3 doelgroepen continu verrijkt en versterkt worden. 

 

Legenda: 

 
Voordeel: Toelichting: 

Reclame in App-groep (1x per maand). U heeft recht op reclame maken voor uw Business. 

Zoekopdrachten aan BNM (product of dienst). Bijvoorbeeld als u een aannemer of zo zoekt. Of u 

zoekt een koper voor uw gewassen. 

Maandelijkse BNM Nieuwsbrief. Informatie over events en over successen van leden. 

Giving Back to Society (vrijwillig een jongere 

coachen door een duwtje in de rug). 

U kunt een jongere (8 t/m 18 jaar) vrijwillig coachen 

zodat deze gemotiveerd kan worden. 

Deelnemen in BNM App groepen. Alleen leden die betaald hebben mogen in alle BNM-

Appgroepen deelnemen. De CBVS dagkoers geldt. 

  
Mini-beurzen (1x per jaar). U krijgt de kans om uw producten aan de man te 

brengen. 

Netwerk bijeenkomst (2x per jaar). Tijdens Netwerk- en Kennis- bijeenkomsten kunt u 

leden en groeien.  

Businessplan Training & Business Coaching. Leren om een eigen Businessplan te maken in 11 

dinsdagen van 17:00-20:00 uur. Daarnaast krijgt u 

een Business Coach om u te ondersteunen.  

Extra zaken na aparte offerte: 

- Hulp bij/met de belastingdienst o.a. aanvragen van 

belastingnummer.  

- Hulp bij financierings aanvragen bij banken en 

notarissen.  

- Hulp bij Bussines administratie o.a. jaarverslagen. 

Business Matching (koppelen aan ander bedrijf). Indien u een Business partner zoekt, om samen te 

werken, kunnen wij u daarmee helpen. 

Professional Matching (betere baan vinden). Indien u een betere baan wilt hebben, dan kunt u uw 

CV naar ons opsturen. Wij helpen u dan die baan te 

vinden. 

Handelsmissie naar het buitenland. Indien u een nieuwe markt wilt betreden, is een 

handelsmissie een goede gelegenheid om die markt 

beter te leren kennen. 
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