Reglement
De Vieftig Club
van G.W.V.V.

Doelstelling
Mensen die GWVV een warm hart toedragen in de
gelegenheid stellen middels een jaarlijks geldelijke
bijdrage van vijftig euro (of een veelvoud hiervan)
iets extra's te doen voor GWVV.
Doelgroep;
Iedereen die zich geroepen voelt en in het bijzonder leden/ondersteuners/warm hart toe dragers van G.W.V.V.. Het is mogelijk om individueel,
koppel/paar of als Stichting/Vereniging (die wordt
vertegenwoordigd door max. 2 personen) deel te
nemen.
Bestedingsdoel;
De verworven gelden in èèn jaar worden voor
tenminste 75% benut voor (jeugd)activiteiten/speltrainingsmateriaal voor GWVV.
Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen wordt op
een aparte rekening geboekt en zal buiten de begroting van de penningmeester van de voetbalvereniging blijven.
Rabobankrekeningnr. 12.27.57.947
(Iban NL47RABO 0122 7579 47)
t.n.v. Voetbalvereniging GWVV o.v.v. "Vieftigclub",
deze rekening zal onder auspiciën van de penningmeester GWVV beheerd worden.
Het Vieftig club promo team zal op de Algemene
Ledenvergadering van GWVV verslag uitbrengen
van het bestedingsdoel voor dat huidige seizoen
en de stand van de Vieftig Club barometer.
Tegenprestaties;
“Vieftigoavond”
Eèn keer per jaar (streven is 2e zaterdag v.d.
maand oktober) wordt er een Vieftigoavend
georganiseerd waarbij eventueel een specifiek
thema wordt belicht. Voor deze avond kan ivm te
nuttigen consumpties een extra bijdrage worden
gevraagd.
Bestedingsdoel;
Vooraf aan de jaarlijkse terugkerende "Vieftigoavend" wordt het bestedingsdoel of doelen i.o.m.
de leden bepaald voor het komende seizoen.
Hoe komt het bestedingsdoel tot stand;
Alle deelnemers aan de Vieftig Club zullen uitgenodigd worden voor de Vieftigoavend. Ruim voor
deze avond zal aan de deelnemers gevraagd
worden om een bestedingsdoel aan te geven.
Deze doelen zullen dan in kaart gebracht worden
en er zal een rangschikking plaats vinden van 1 tot
3, van die doelen die het meest worden ingediend.
Op de Vieftigoavend zal dan voor deze 3 doelen
gestemd worden om zo te bepalen welk doel in dat
seizoen uitgevoerd gaat worden. Mocht er echter
een jaar zijn dat men geen doel kan aangeven, dan
zal het jaarbedrag blijven staan voor het volgende
seizoen. Tevens wordt op de “Vieftig-oavend” de
Vieftig Club barometer stand bekend gemaakt. De
stand zal ook via het Narrow Casting Systeem, 3
maandelijks gepubliceerd worden.
Naamsvermelding incl. aantal vieftig club sterren
(indien gewenst), op de hiervoor GWVV geëigende
publicatievoorzieningen. (clubblad De Boogbal,
Dorpssite en op Narrow Casting systeem in het
Dorpshuus.)

Automatisch donateur GWVV
Als je momenteel donateur bent van GWVV en je
wordt Vieftig Club deelnemer dan blijf je automatisch ook donateur van GWVV. Hiervoor hoef je
niet nog eens apart donateursbijdrage te betalen.
Ben je nog geen donateur van GWVV dan word je
op moment van inschrijving automatisch donateur
van GWVV. Leden van GWVV die deelnemer
worden van de Vieftig Club blijven lid van GWVV
en zullen derhalve buiten hun Vieftig club bijdrage,
contributie plichtig blijven.
Hoe wordt ik deelnemer van de Vieftig Club?
Men wordt deelnemer door het invullen van het
inschrijfformulier en dit ondertekend te mailen of in
te leveren bij èèn van de vijf leden van het Vieftig
club promo team of te deponeren in de
Boogbalco-pybus. Na goedkeuring van het
promoteam wordt de inschrijver op de hoogte
gebracht van de goed-keuring, en zal hij/zij
ingeschreven worden in het deelnemersregister
van de Vieftig Club. De deel-nemer komt dan in
het bezit van èèn Vieftig ster. Men wordt minimaal
2 jaar lid van de Vieftig club. Het inschrijfformulier
is te downloaden van de GWVV site of kan bij het
promo team opgevraagd worden. De vijftig euro
zal via automatische incas-so in rekening worden
gebracht.
Het is ook mogelijk om een veelvoud van vijftig
euro in te leggen. Hiervoor wordt dan een extra
Vieftig ster voor uitgereikt al naar gelang de
veelvoud ervan. Deze deelnemers krijgen hierdoor
ook meer stemrecht over het te bepalen
bestedingsdoel.
Hoe loopt het deelnemerschap van de Vieftig
Club?
Het deelnemerschap loopt van 1juli t/m 30 juni,
overeenkomstig het voetbalseizoen. Opgave van
deelneming kan in de tussenliggende tijd
plaatsvinden. Men wordt dan ook lid voor dat
seizoen, tenzij expliciet aangegeven te hebben
pas deelnemer te willen worden voor het volgende
seizoen
Uitschrijven van deelneming aan de Vieftig club
dient te geschieden vooraf aan de "Vieftigoavend".
Het deelnemerschap wordt dan voor het hieropvolgende seizoen uitgeschreven.
Correspondentie deelnemers Vieftig Club
De deelnemers zullen bij nieuws via de mail
worden geinformeerd. Officiële uitnodigingen
zullen per mail worden verstuurd.
Het Vieftig Club promoteam:
Het promoteam bestaat uit 4 personen en maken
deel uit van de Vieftig Club deelnemerslijst. Zij
zullen zorgen voor het juist uitvoeren van de gemaakte afspraken. Daar waar in deze regels niet
in voorzien is beslist het promoteam.
Het 1e jaar (seizoen 2013-2014) bestaat dit
promo-team uit de volgende personen:
Arno Geurts
Freek van Arragon
Chiel le Comte
Jos Mulder
Nico Immink
Een ieder die zitting heeft in het promoteam doet
dit minimaal voor 2 jaren en zal ge- of herkozen
worden op de Vieftigoavend.
Ingangsdatum
De Vieftig club is ontstaan op de datum dat GWVV
50 jaar bestond d.d. 15 juli 2013.

OPGAVEFORMULIER
DEELNEMER
DE VIEFTIG CLUB
Hierbij meld (melden) ik (wij) mij (ons)

……………………………………… (naam)

als deelnemer van de Vieftig Club (i.o.).

Hiermee verbind (verbinden) ik (wij) mij (ons) om minimaal 2 seizoenen als Vieftig club
deelnemer.
Verder verklaar (verklaren) ik (wij) op de hoogte te zijn van het reglement van De Vieftig club
waaronder ik (wij) mij (ons) inschrijf (ven) als deelnemer.

……………………………….. (handtekening)

Datum: ……………………………..

E-mail adres; .......................................................

