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...dan is deze 
club voor jou!



• De Stichting RMBB Leiden: een regionaal ondernemersnetwerk 
ten behoeve van een maatschappelijk verantwoord doel.

• Lokaal initiatief: uit een in 1995 geboren idee dat wanneer je als 
ondernemer zélf het initiatief neemt, er echt iets in je omgeving 
kan veranderen.

• Bijeenkomsten: 11 keer per jaar, telkens op iedere 3e donder-
dag van de maand van 08.00-09.00 uur wordt er een Business 
Breakfast georganiseerd bij het bedrijf van een van de leden.

• Lidmaatschap: het betreft een particulier of bedrijfsgebonden 
lidmaatschap en is geldig voor max. 2 deelnemers. Het lidmaat-
schapsbedrag wordt op de website vermeld (www.rmbb.nl).

• Loyaliteit: het RMBB maakt daarom een jaarafspraak met haar 
deelnemers met het uitzicht op de langere termijn. 

 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden 
vóór 1 december van het lopende jaar. Na deze datum wordt het 
lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd. Zo weten wij of 
wij het jaar daarna kunnen rekenen op jouw steun.

• Het maatschappelijk doel: het Ronald McDonald Huis Leiden, 
zij weten het beste waarmee de gezinnen echt geholpen kunnen 
zijn; ons past bescheidenheid.

RMBB in een Nutshell



Ik ben 5 jaar, ziek en moet voor een 
tijdje naar het LUMC-ziekenhuis toe. 
Mijn papa en mama wonen ver weg 
en ik wil ze heel graag bij me heb-
ben. Wil je ervoor zorgen dat ze aan 
de rand van mijn bedje kunnen staan 
en dicht bij mij in de buurt kunnen 
blijven?

Geluk voor ieder kind! 
Dit Leidse ondernemersnetwerk helpt 
ouders om dichter bij hun kind te zijn.

Het Ronald McDonald Business Break-
fast Leiden (RMBB) vindt dat alle kinderen 
recht hebben op geluk. Helaas worden 

Help, ik kan vanavond niet bij mijn ouders slapen!
veel jongen kinderen tussen de 0-12 jaar 
ernstig ziek en moeten zij voor korte of 
langere tijd in het LUMC verblijven. Op een 
hele praktische en ondernemende manier 
ondersteunen wij het Ronald McDonald 
Huis Leiden.

Door lid te worden help jij mee om hen een 
tijdelijke thuisomgeving en een rustmoment 
te bieden. Het RMBB is een actief zakelijk 
netwerk met een maatschappelijk doel.

Wij doen dit door het financieel onder-
steunen van het Ronald McDonald Huis 
Leiden. Als ondernemer kun jij hier een 
bijdrage aan leveren.



Geluk voor ieder kind!



Wat doen wij?
Iedere 3e donderdag van de maand organiseren 
de leden van 08.00 – 09.00 uur bij toerbeurt een 
ontbijt met elkaar, steeds op een andere locatie in 
Leiden of in de regio.

Motto
“Ondernemen is ook je maatschappelijke verant-
woordelijkheid nemen. Laat je erbij betrekken!”

Meer informatie?
Wil je de Stichting Ronald McDonald Business 
Breakfast en daarmee het Ronald McDonald 
Huis in Leiden steunen met jouw lidmaatschap of 
een financiële bijdrage leveren of heb je hierover 
een vraag? Neem dan contact via 071-5191016 
www.rmbb.nl
Deze folder is tot stand gekomen met medewerking van De Bink, Leiden – www.bink.nl 
en Chris Beresford, Leiden • https://linkedin.com/in/beresfordchris/
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