Regle
ement “C
Club van 20”

Doelsteelling
Het doell van de ‘Clu
ub van 20’ is
i om financciële middelen te werven waarmee ‘dde Club van 20’ voor
s.v. Roo
od‐Wit ‘62 iets extra’s kan doen. TTe denken valt aan jeugdactiviteiteen maar ook andere
zaken/acttiviteiten bin
nnen Rood‐W
Wit '62 kunneen extra ond
dersteund wo
orden. Het iss nadrukkelijkk niet de
bedoelingg dat de bijeeen gebrachte gelden
g
wordeen gebruikt om
m de exploitatie van s.v. Roood‐Wit ‘62 sluitend
s
te
maken.

Deelnem
mers
De "Club
b van Twintig"", staat open voor leden een niet‐leden
n en bedrijven
n die door m
middel van betaling van
per lid per seeizoen bijdraggen om boveenstaande doelstelling te realiseren.
r
Dee namen van de leden
€ 20,00 p
worden ggepubliceerd op
o een bord in de kantine een op de web
bsite van s.v. Rood‐Wit
R
‘62. Door deelnam
me aan de
“Club van 20” machttigt elk afzonderlijk lid dee commissie om jaarlijks doelen vast tte stellen wa
aaraan de
orden.
ingelegdee gelden besteeed zullen wo

Lidmaatschap
Het lidmaaatschap van de “Club van 20” is voor dee duur van één jaar en wordt automatiscch verlengd met
m één (1)
jaar, tenzzij één maand voor vervalda
atum schrifte lijk bij een van
n de leden van
n de commisssie is opgezegd
d.

Commisssie
De “Club van 20” word
dt geleid doorr een commisssie bestaande
e uit drie (3) le
eden van de "CClub van 20" aangevuld
a
S
Zij komen minnimaal één (1
1) per jaar, bij voorkeur vvoor het begin van het
met het bestuurslid Sponsoring.
v
dat seizooen vast te ste
ellen. Verder komt de com
mmissie op ad hoc basis
seizoen, bijeen om het hoofddoel voor
m mogelijke nieuwe doelen
n te besprekenn. Contributie
e wordt geïnd door een of m
meerdere aan
n te wijzen
bijeen om
lid/leden van de com
mmissie. Bestedingsdoelen kunnen zow
wel vanuit de
e leden van de “Club van
n 20”, de
ur worden aa ngedragen. Tiijdens de jaarlijkse ledenveergadering van
n de “Club
commissiie als ook vanuit het bestuu
van 20” w
wordt de commissie opnieu
uw, voor één ((1) jaar, vastgesteld.

Afdrach
ht
Twee (2)) maal per jaar
j
worden de geïncass eerde bijdraggen door de
e commissie overgedragen
n aan de
penningm
meester van de
d vereniging. Hij stort dezze bedragen op een specia
ale “Club vann 20” bankrekkening. De
penningm
meester houd
dt ook een ovverzicht bij vaan de ingelegde gelden. Le
eden kunnen hun jaarlijkse
e bijdrage
storten o
op de rekeningg van Rood‐W
Wit '62 (onder vermelding van "Club van 20 – betreffennde jaartal") of
o contant
voldoen aaan de betrefffende commisssieleden.

Bestediingen
Het is nieet wenselijk daat een wildgro
oei van goedeeren/merken de vereniging
g binnen komtt. Om dit te vo
oorkomen
zullen geplande aanko
open eerst doo
or de commisssie getoetst worden
w
bij hett dagelijks besstuur. Aankop
pen vinden
p naam van s.v.
s Rood‐Witt ’62 (i.v.m. innboedelverze
ekering) en ga
aan vergezeldd van een facctuur met
plaats op
gespecificceerde BTW. De penningm
meester van de verenigingg stelt jaarlijk
ks een overziicht van inko
omsten en
uitgaven op.
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Regle
ement “C
Club van 20”
Verantw
woording
De comm
missie legt tijdens de jaarlijkse ledeenvergadering van de "Club van 200" verantwoording af
aan haar leden en maakt dan ook het nnieuw verkozzen hoofddoel op deze vergaderingg bekend.
ór de ‘najaars’’ Algemene Le
edenvergaderring van Rood‐‐Wit '62 kome
en de commisssie en pennin
ngmeester
Ruim vóó
bij
eelkaar
en
n
besprekken
het
overzicht
van
inkomsten
en
uitgaven.
Tijdens d
de ‘najaars’ Algemene
A
Ledenvergaderinng van Rood‐W
Wit ’62 zal ee
en van de ledden van de commissie
c
hiervan kort verslag doen en
n maakt daan, zo moggelijk, ook het nieuwee hoofddoel bekend.

Tot slott
Daar waaar dit reglemeent niet in voo
orziet beslist de commissie
e samen met het dagelijks bestuur van s.v. Rood‐
Wit ’62
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