
 
 
 
Club van 25 
De PR-commissie heeft het plan opgenomen om voor onze vereniging 
een Club van 25 op te richten. 
 
Wat houdt dit in? 
Het wordt een apart orgaan binnen de vereniging waar iedereen lid van kan worden behalve 
bedrijven. Het lidmaatschap verkrijg je door elk jaar 25 euro bij te dragen, vandaar de naam Club van 
25. 
 
Wat wordt er met dit geld gedaan? 
Dit geld kan besteed worden voor allerlei extra activiteiten binnen de vereniging. Te denken valt 
hierbij aan het jeugdkamp, sweaters voor de jeugdleiding, ondersteuning bij bijvoorbeeld het 
jaarfeest of een toernooi, aanschaf van extra middelen, etc. 
 
Hoe wordt er beslist over de te besteden gelden? 
Alle verenigingsleden en/of commissies kunnen een aanvraag indienen bij het bestuur van de Club 
van 25. Zij beslissen dan of het geld wel of niet besteed wordt aan de gevraagde activiteit. 
 
Waaruit bestaat het bestuur? 
De Club van 25 heeft een minimaal bestuur nodig. Dit betekent een voorzitter, penningmeester en 
een secretaris. Het bestuur vergadert in ieder geval over de aanvragen. Eenmaal per jaar zal er een 
jaarvergadering worden gehouden met de leden. 
 
Wat krijgt je ervoor terug als je lid bent van de Club van 25? 
Allereerst de dankbaarheid vanuit de leden die nu hun lang verwachte wensen zien uitkomen. 
Als tweede zijn we van plan om in de kantine een bord op te hangen waar alle leden (begunstigers) 
van de Club van 25 op vermeld worden. 
Als derde het bijdragen aan het succes van onze vereniging. 
 
Hoe wordt je lid? 
Per jaar wordt er 25 euro contributie geïnd. We proberen om het geld eenvoudig te innen maar we 
willen wel hebben dat je per jaar kunt beslissen of je wel of geen lid blijft. Zoals vernoemd kunnen 
alleen particulieren zich bij de Club van 25 aansluiten. 
Bedrijven worden via de sponsorcommissie gevraagd en staan los van deze opzet. 


