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BOV-trofee Noordoost-Brabant

De BOV-trofee is dé ondernemersprijs voor 
Noordoost-Brabant en wordt georganiseerd 
door leden van JCI. Doelstelling van de 
BOV is het creëren van trots binnen de regio, 
het verbinden van ondernemers, onderne-
mingen en samenwerkingsverbanden om 
daarmee een platform te bieden voor in-
spiratie en innovatie binnen de regio. ‘De 
winnaar is de ondernemer met de Beste 
Ondernemers Visie (BOV) in een bepaald 
thema. In editie 2014 staan ondernemers 
uit de AgriFood branche en hun innovaties 
centraal’, opent Luc Vermeulen, commu-
nicatiemanager BOV, het gesprek. ‘Als 

onderliggend doel van de BOV zet JCI 
’s-Hertogenbosch zich in voor een maat-
schappelijk, regionaal, goed doel. 50% van 
de opbrengst van de BOV 2014 wordt 
gedoneerd aan Stichting Voedselbank in 
’s-Hertogenbosch.’

Ruimte voor netwerken
Doordat de BOV-competitie meer omvat 
dan enkel activiteiten op de avond van de 
uitreiking zelf, bestaan er vele mogelijk-
heden voor uitgebreide exposure en media-
aandacht voor zowel de sponsoren als de 
deelnemende partijen. De vorige winnaar, 

Loot, geeft aan nog steeds toegevoegde 
waarde te ervaren van de prijs; deuren gaan 
open, die anders gesloten blijven. De be-
drijven die zich aanmelden, worden door 
een lid van de commissie, diverse experts 
en een jurylid beoordeeld. Hieruit volgt een 
selectie van drie finalisten voor de finale-
dag eind 2014. ‘De finalisten komen via 
verschillende media uitingen (onder andere 
Regio Business, Brabants Dagblad en social 
media) uitgebreid aan bod. Op de finaledag 
bepaalt een vakjury wie van de finalisten 
tot winnaar uitgeroepen zal worden. Tijdens 
dit event worden zo’n 200 bezoekers - veelal 
ondernemers uit de regio - verwacht. Naast 
de prijsuitreiking zorgt JCI ’s-Hertogen-
bosch voor een interessant programma met 
ondernemende sprekers, verrassende acts 
en natuurlijk voldoende ruimte om te net-
werken onder het genot van een hapje en 
een drankje’, sluit Luc enthousiast af. 

aanmelden
Bent u een innovatieve ondernemer op het 
gebied van AgriFood en wilt u met uw bedrijf 
strijden voor deze prestigieuze prijs? Dit 
jaar zijn er trofeeën voor twee categorieën 
te winnen. Eén voor Startups en klein MBK 
en één voor groot MKB & Corporates. Kijk 
voor de criteria voor deelname en aanmeld-
procedure op www.bov2014.nl en meld u 
uiterlijk voor 31 juli 2014 aan! �
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Gezocht: 
Innovatieve ondernemer  

De wereld en wijze waarop wij naar voedsel kijken is aan het 
veranderen: kwaliteit, duurzaamheid en authenticiteit worden steeds 
belangrijker. In 2020 wil noordoost-brabant zich hebben ontwikkeld 
tot dé innovatieve topregio in agriFood in Europa. Daarom staat dit 
thema centraal in de strijd om de prestigieuze bOV-trofee. 
aanmelden als deelnemer en kanshebber kan nu.
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