
 

 

Wat is de club van 50 ? 

De “club van 50” is een groep mensen die de voetbalvereniging een warm hart toedraagt en 
daarvoor op vrijwillige basis , per persoon per jaar, een bedrag van € 50.- doneert. 
Doelstelling is dat jaarlijks een som geld beschikbaar komt waarmee projecten kunnen 
worden verwezenlijkt die niet in de standaardbegroting zijn opgenomen. Alle leden van de 
“club van 50” en leden vanuit het algemeen bestuur van VVBuurse mogen suggesties 
aandragen voor een project waarvan zij vinden dat dit een financiële bijdrage verdiend.  

Wat krijgt u hiervoor terug? 

-  Vermelding van uw naam op het bord van de “club van 50”  in De Trefkoel. 

-  Vermelding van uw naam op de website van VVBuurse. 

-  Jaarlijks een gezellig samen zijn met de leden van de “club van 50” en op   
  incidentele basis andere activiteiten. 
 

Wie bepaalt welk project wordt gekozen? 

Het algemeen bestuur van VVBuurse zal, wanneer er meerdere suggesties zijn 
binnengekomen, een eerste selectie maken. Tijdens de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering zal er middels stemming een definitieve keuze worden gemaakt aan welk 
project het beschikbaar gestelde geldbedrag wordt toegekend. 

Lidmaatschap: 

Het lidmaatschap loopt van 1 juli  tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. 
Contributie voor deelname aan de “club van 50” bedraagt € 50.- , ook wanneer men 
gedurende het lopende jaar toetreedt. Het contributiebedrag zal jaarlijks in de eerste week 
van juli, of wanneer u in de loop van het jaar toetreedt de eerste maand na aanmelding, 
automatisch worden geïncasseerd door de penningmeester van VVBuurse. 

Beëindiging lidmaatschap: Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd per 1 juli van het 
volgende jaar. Wanneer men het lidmaatschap op wil zeggen dient men dit voor 1 juli van 
het volgende jaar per mail door te geven : clubvan50@vvbuurse.nl 

 

 

 

 “Club van 50” 

Regelement en inschrijvingsformulier 



Indienen suggestie? 

Ieder lid van de “club van 50” en de leden van het algemeen bestuur kunnen suggesties voor 
een project, aangevuld met onderbouwing, per mail indienen bij : clubvan50@vvbuurse.nl 
 
Aanmelden: 
Met het invullen en ondertekenen van onderstaand aanmeldings- en machtigingsformulier 
geeft u te kennen dat u op de hoogte bent van de regels zoals hierboven omschreven. 
Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacy verklaring zoals 
aangegeven op de website (vvbuurse.nl). 
 
 

“Club van 50” VVBuurse aanmeldings- en machtigingsformulier: 
Ja, ik word lid van de “club van 50”van VVBuurse: 

 
Naam 
 

 

Adres 
 

 
 

Postcode & woonplaats 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

E- mailadres 
 

 

Bank 
 

 

IBAN- rekeningnummer 
 

 

 
Graag doorhalen wat niet van toepassing is: 
 

- Ik geef wel/ niet akkoord voor het plaatsen van mijn naam op het leden bord in De 
Trefkoel. 

 
- Ik geef wel/ niet akkoord voor het plaatsen van mijn naam op de website van 

VVBuurse.  
 
 
Hierbij machtig ik VVBuurse t.a.v. de “club van 50 ” jaarlijks, tot wederopzegging,  
€ 50.- af te schrijven van bovenstaand rekeningnummer:  
 

Plaatsnaam:     Datum:    Handtekening:  

 

………………………     ……………………..            ……………………  

 

Dit formulier dient u ingevuld en ondertekend te mailen naar : clubvan50@vvbuurse.nl     

Wanneer uw gegevens zijn verwerkt ontvangt u per mail een bevestiging van uw 
lidmaatschap. 


