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Dankzij deelname aan OSF, bent u onderdeel van een netwerk van ruim 300 sport gerelateerde
bedrijven, organisaties en instellingen. Het doel van OSF is om het netwerk met elkaar te verbinden
de samenwerking te zoeken en te faciliteren met internationaal zakendoen, internationale
kennisuitwisseling, internationale projecten, en meer. Daarnaast brengt OSF de internationale
marktkansen rondom sport in kaart en promoot OSF haar netwerk wereldwijd.
Deelname aan OSF kent de volgende karakteristieken:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kosten: €500,- (excl. BTW) per jaar;
Deelname aan Orange Sports Forum loopt van 01 januari tot 31 december en is jaarlijks
opzegbaar. Opzegging dient te geschieden vóór 01 december;
Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de internationale richtlijnen
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (OESO-richtlijnen) en de International
Labour Standards (ILO);
Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met het ontvangen van de
nieuwsbrief van OSF;
Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met het privacy statement van
Orange Sports Forum (www.orangesportsforum.com);
Met het ondertekenen geeft u toestemming aan OSF voor het gebruik van uw logo in
communicatie-uitingen van OSF;
U kunt jaarlijks deelnemen aan minimaal vier OSF-bijeenkomsten;
U kunt jaarlijks deelnemen aan minimaal vier webinars via OSF;
U ontvangt jaarlijks één gratis A4 full colour advertentie in het jaarboek Holland Sports &
Industry;
U heeft een voorkeurspositie op de deelnemerspagina van Orange Sports Forum en
Holland Sports & Industry;
U ontvangt ledenkorting bij deelname aan betaalde activiteiten (o.a. internationale beurzen
& handelsmissies) die georganiseerd worden door OSF;
U kunt deelnemen aan door OSF geïnitieerde projecten, zoals Partners for International
Business programma’s, Europese (gesubsidieerde) projecten en nationale (gesubsidieerde)
projecten;
U wordt vertegenwoordigd bij handelsmissies van OSF;
U wordt vertegenwoordigd bij beurzen waar OSF aan deelneemt.
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Thanks to participation in OSF, you are part of a network of more than 300 sports-related companies,
organizations and institutions. The goal of OSF is to connect the network to seek and facilitate
cooperation with international business, international knowledge exchange, international projects,
and more. In addition, OSF maps the international market opportunities around sports and promotes
its network worldwide.
Participation in OSF has the following characteristics:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costs: €500 (excl. VAT) per year;
Participation in Orange Sports Forum runs from the 1st of January to the 31st of December
and can be cancelled annually. Termination must take place before the 1st of December;
By signing this form, you agree to the International Guidelines for Corporate Social
Responsibility (OECD Guidelines) and the International Labor Standards (ILO);
By signing this form, you agree to receive the OSF newsletter;
By signing this form you agree to the privacy statement of Orange Sports Forum
(www.orangesportsforum.com);
By signing, you consent to OSF using your logo in OSF communications;
You can participate in at least four OSF meetings annually;
You can participate in at least four webinars annually via OSF;
You will receive one free A4 full color advertisement in the yearbook Holland Sports &
Industry;
You have a preferred position on the participants page of Orange Sports Forum and
Holland Sports & Industry;
You will receive a member discount when participating in paid activities organized by OSF
(like international fairs & trade missions);
You can participate in projects initiated by OSF, such as Partners for International Business
programs, European (subsidized) projects and national (subsidized) projects;
You will be represented on OSF trade missions;
You will be represented at trade fairs in which OSF participates.
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