Club van 100
De “Club van 100” is in 2009 opgericht met als doelstelling
om de vereniging waar nodig een financiële ruggensteun te bieden.
Iedereen kan lid worden van de “Club van 100” ongeacht of iemand
nu wel of geen lid van de vereniging is. Ieder lid betaalt jaarlijks
€ 100,-. Ook is het mogelijk dat meerdere mensen samen (bijv. team,
vriendengroep, partners) lid worden. Deze groep samen telt dan
als één lid en betaald samen de jaarlijkse bijdrage van € 100,-.
Van deze € 100,- wordt het grootste gedeelte besteed aan één of meerdere doelen van de
vereniging. Welke doelen dat zijn, bepalen de leden van de “Club van 100” zelf. Het bestuur heeft
uiteraard altijd de mogelijkheid om de “Club van 100”-leden te vragen of zijn geldelijke middelen
beschikbaar willen maken voor een doel. De beslissing ligt echter altijd bij de leden van de “Club
van 100”. Jaarlijks worden alle leden (met partner) uitgenodigd voor een gezellige dag.
De leden van de “Club van 100” worden richting het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter
van de sponsorcommissie.
Aan het eind van ieder kalenderjaar worden alle leden van de “Club van 100” benaderd om hen te
vragen ideeën voor mogelijke investeringen door de “Club van 100” aan te dragen. Op basis van
die ideeën maakt de sponsorcommissie een selectie.
In de afgelopen jaren hebben de leden van de “Club
van 100” al verschillende doelen (mede) gerealiseerd.
Denk daarbij aan:
• tennisballen-afvalbakken
• speeltuin
• inrichting van de “Tie-break”
hoek op baan 6
• serre
• tafeltennistafel
• terrasset
• hal
Bij de leden van de “Club van 100” en de sponsorcommissie leven nog voldoende andere ideeën. Zo
is gesproken om voor de jeugd extra zaken mogelijk te maken. Uiteraard is daar geld voor nodig!
Heeft u interesse om ook lid te worden en ons te ondersteunen? Vul dan het formulier aan de
achterzijde in en stop dat in de gele brievenbus in de hal of geef het aan een van de leden van de
sponsorcommissie of het bestuur.
Heeft u vragen over dit initiatief, benader ons dan gerust:
Marion Vaes
Ron Kerstens
Sander Oostlander
Hans Pellis

06 – 15 31 65 98
06 – 23 82 66 12
06 – 21 23 19 98
06 – 51 49 91 63

sponsor-commissie@devijfhuizen.nl

Club van 100
Ja, ik wordt lid van de “Club van 100” van TC de Vijfhuizen en betaal, tot wederopzegging, ieder
Jaar € 100,- als bijdrage na ontvangst van de factuur.
Naam

:

Bedrijfsnaam :
Adres

:

Postcode

:

E-mailadres

:

Datum

:

Plaats :

Handtekening :

Na ontvangst van uw inschrijving wordt deze gescand door een lid van de sponsorcommissie. Deze
scan ontvangt u als bewijs van inschrijving.
Na het verstrijken van het jaar, ontvangt u een factuur voor het volgende jaar lidmaatschap, tenzij u
aangegeven heeft geen lid meer te willen blijven. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren,
minimaal 1 maand voor het verstrijken van uw lidmaatschapsjaar.
De namen van alle leden van de “Club van 100” worden gepresenteerd op het bord in de kantine
(baan 6). Mocht u met een andere naam (bijv. team, partners) vermeld worden dan u bovenstaand
heeft aangegeven, geeft u dit dan onderstaand aan.
Ook als u met uw bedrijfslogo vermeld wenst te worden, geef dit dan aan.
□ Ik wil graag de volgende naamsvermelding op het bord:
□ Ik wil graag mijn bedrijfslogo op het bord.
Indien u met uw bedrijfslogo wenst te worden vermeld, zal een lid van de sponsorcommissie u
hierover benaderen in verband met het verkrijgen van het logo.
Onze dank voor uw inschrijving!

