Vrienden van VV Drachten is gestart met de oprichting van een
club van 50. Deze club is voor iedereen die VV Drachten een warm
hart toedraagt.
Reglement
•

De inleg is € 50,- per kalenderjaar.

•

Het geld zal worden besteed aan bijzondere projecten binnen
VV Drachten, die buiten de reguliere begroting vallen.

•

De donateurs van deze club worden jaarlijks over de uitgaven
geïnformeerd.

•

Deelname is voor minimaal 2 kalenderjaren met stilzwijgende
verlenging voor 1 kalenderjaar.

•

Opzegging schriftelijk voor 1 januari van enig jaar.

•

Betaling geschiedt via automatische incasso.

•

Het aantal donateurs van de club van 50 is onbeperkt.

•

De namen van de donateurs worden op een apart bord "club
van 50" in de kantine vermeld.

•

De oprichting van de club van 50, het beheer, de
bestedingsdoelen en de verantwoording ervan, vallen onder
het bestuur van de stichting “ vrienden van VV Drachten”

•

Opgaveformulieren zijn te verkrijgen in de kantine, via email of
via downloaden op de site

•

Het bestuur van VV Drachten zal een jaarlijkse financiele
controle uitvoeren.

De Club van 50 heeft ten doel het financieel ondersteunen van de Voetbal
vereniging Drachten voor investeringen die niet uit de gewone middelen
gefinancierd kunnen worden.
1. Donateurschap
§ Je

wordt donateur door je via een inschrijfformulier aan te melden
en de jaarlijkse bijdrage van € 50,- te betalen.
§ Het donateurschap geldt voor een kalenderjaar en wordt aan het
einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd. De
Club van 50 kan onbeperkt leden hebben. Het donateurschap is
persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Wat krijgt een donateur ervoor terug
Donateurs van de Club van 50 krijgen een vermelding op het ledenbord in
het clubhuis en een vermelding op de VV Drachten website op de pagina
Leden van de Club van 50.
3. Financiën
De geldmiddelen van de Club van 50 bestaan uit de jaarlijkse bijdragen
van de donateur. Iedere donateur is jaarlijks een bedrag verschuldigd van
€ 50,-.De jaarlijkse bijdragen worden in de eerste week van het
kalenderjaar per machtiging geïncasseerd van het door de donateur
opgegeven bankrekening. Alle financiële handelingen lopen via het
bestuur van de stichting vrienden van VV Drachten.
4. Verzoek tot sponsoring
Iedere donateur van de Club van 50 en ieder lid van VV Drachten kan een
sponsoraanvraag indienen. Deze aanvraag dient schriftelijk bij een van de
bestuursleden van de Club van 50 te worden ingediend, voorzien van
argumentatie en een kostenberekening. De aanvrager krijgt een
schriftelijke reactie of de aanvraag gehonoreerd wordt. Toewijzing van
gelden kan via een verzoek tot sponsoring, maar ook kunnen gelden
jaarlijks gereserveerd worden . Het bestuur van de Club van 50
beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing over eventuele
honorering van de aanvraag. Een investering wordt in principe alleen

toegekend als deze een toegevoegde waarde heeft voor VV Drachten en
waarvoor binnen VV Drachten geen budget beschikbaar.
5. Opzegging
Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een
maand. Daarnaast eindigt het donateurschap wanneer:
§ De

donateur ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage

niet betaalt. Ontzetting gebeurt schriftelijk.
§ De donateur komt te overlijden.
§ Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
donateur schap door tot het einde van het eerstvolgende
kalenderjaar.
Wanneer het donateur schap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft
de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

