Doelstelling en reglement “Vrienden van TC de Weide”

Vrienden van TC de Weide
Algemeen
De vrienden van TC de Weide is in september 2012 opgericht door Annemarie Lovink,
Wubbine Muysson en Jack Schaart.
De club bestaat uit privé personen en bedrijven die TC de Weide een warm hart toedragen.
De namen van de deelnemers aan de club worden vermeld op een wandbord in de kantine.
Om deel uit te maken van deze club hoeft men geen lid te zijn van TC de Weide.
De leden van de ‘vrienden van TC de Weide’ betalen € 50,00 lidmaatschapsgeld per jaar.
De ‘vrienden van TC de Weide’ start op de oprichtingsdatum 26 september 2012 met 4
nieuwe leden, waaronder de vermelde oprichters en Tamaris, een bedrijf van Rob Lovink.

Doelstelling oprichters
De oprichters hebben zich tot doel gesteld om leden te werven ter ondersteuning van
TC de Weide.

Doelstelling van de ‘vrienden van TC de Weide’ ( hierna vvTCdW )
De financiële bijdragen aan de ‘vvTCdW’ zullen worden benut ter bevordering van de
saamhorigheid en betrokkenheid van de leden van TC de Weide bij hun tennisvereniging.
Dit gebeurt door het financieel ondersteunen van activiteiten en het doen van kleine
investeringen binnen de tennisclub.
De gelden zullen altijd op enigerwijze tegoed komen aan TC de Weide en haar leden.
De ‘vvTCdW’ stelt zich verder ten doel op een positieve manier bij te dragen aan de
uitstraling van de TC de Weide.

Algemeen reglement
1.
2.
3.
4.

De beheerders van de gelden van de ‘vvTCdW’ worden gecontroleerd door het
bestuur van TC de Weide.
De beheerders zullen zich inzetten om zo veel mogelijk leden bij de ‘vvTCdW’ te
krijgen.
Deelnemers aan de ‘vvTCdW’ doneren jaarlijks een bedrag van €50,00 aan de
‘vvTCdW’.
De leden van de “vvTCdW” ontvangen aan het begin van elk kalenderjaar een nota
voor het lidmaatschapsgeld voor het jaar wat voor ligt.
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De beheerders bepalen de doelen en de verdeling van de gelden van de “vvTCdW”.
Deze zullen altijd tegoed komen aan de TC de Weide.
De beheerders zijn verantwoording over de besteding van de gelden schuldig aan in
eerste instantie de leden van de vvTCdW zelf. Een lid van de vvTCdW mag om
inzage vragen in de boekhouding.
Ter controle van nakoming van correcte besteding binnen de doelstelling en
reglementen van de vvTCdW zal er een jaarlijkse kascontrole zijn, deze wordt
uitgevoerd door twee leden van het bestuur van TC de Weide.
Aan het eind van elk jaar, tijdens de jaarlijkse verloting, zal de vvTCdW aan haar
leden inzage geven in de bestedingen.
De beheerders van de vvTCdW nemen eens per 6 weken de ontwikkelingen binnen
de vvTCdW door en besluiten tijdens deze bijeenkomsten aan welke doelen een
donatie wordt verstrekt.
Iedereen van 18 jaar en ouder lid kan lid worden van de vvTCdW.
Personen jonger dan 18 jaar kunnen lid worden na het vertonen van een schriftelijke
goedkeuring van (één van) de ouders/verzorgers.
Jaarlijks wordt onder de leden van de vvTCdW een verloting gehouden met een
nader te bepalen prijs (prijzen).
Elk jaar ontvangen de leden van de vvTCdW een overzicht hoe de gelden in het
afgelopen jaar werden besteed en worden de leden op de hoogte gehouden van
eventuele ontwikkelingen binnen de vvTCdW.

Aldus vastgesteld op 17 januari 2013 door het zetten van handtekeningen door :
1

Max Jacobsen, voorzitter TC de Weide

2,3,4 Annemarie Lovink, Wubbine Muysson & Jack Schaart,
beheerders van de ‘vrienden van TC de Weide’
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