INSCHRIJFFORMULIER CLUB VAN 50 KV CSL
Ja, ik steun KV CSL en word lid van de Club van 50!
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

E-mail:
Jaarlijkse bijdrage:
0
€ 50

Eenmalige bijdrage:
0
€ 50

Betaalwijze:
0
automatische incasso
IBAN nummer:

Ten name van:

Naamsvermelding op het “club van 50 bord”:
0
ja
0
nee

…………..……
(datum)

………………………
(plaats)

……………………………
(handtekening)

Als tegenprestatie ontvang je per inschrijving een passé-partout cadeau voor het
zaalseizoen 2015-2016 van KV CSL en een unieke “club van 50” CSL tas.

Door het invullen van dit formulier machtigt u KV CSL om de bijdrage van € 50 jaarlijks of
eenmalig te incasseren.
De duur van het lidmaatschap is minimaal 1 jaar en zal daarna telkens met 1 jaar worden
verlengd (met uitzondering van de eenmalige bijdrage). Automatische incasso van het
lidmaatschap vindt plaats rondom 25 februari van elk jaar. Beëindiging van het
lidmaatschap kan plaatsvinden door schriftelijke opzegging bij KV CSL voor 1 januari van
elk jaar. Voor de eenmalige bijdrage is geen opzegging vereist.
Het ondertekende formulier kunt u inleveren bij Houkje Hettinga, penningmeester van KV
CSL (penningmeester@kvcsl.nl).

Reglement “ club van 50” KV CSL
1. Leden van de “Club van 50” kunnen zijn leden, oud-leden, bedrijven, instellingen etc. Kort samengevat:
iedereen die de vereniging wil steunen!
2. Ieder lid van de “Club van 50” kan met zijn/haar naam op een te maken bord van de “Club van 50”
komen te staan. Dit komt op een duidelijk zichtbare plaats te staan tijdens wedstrijddagen van KV CSL (veld
en zaal).
3. Het geld dat via de “Club van 50” beschikbaar komt, wordt aangewend voor zaken die niet uit de
reguliere begroting van KV CSL (kunnen) worden betaald. Ze kunnen betrekking hebben op alles wat de
kwaliteit van de accommodatie verbetert en/of voor specifieke inspanningen voor de jeugd en het
organiseren van een jaarlijkse feestelijke korfbalactiviteit als daar belangstelling voor is. De keuze voor de
aanwending van de middelen wordt gemaakt door het bestuur van KV CSL en wordt bekend gemaakt op de
website.
4. Het beheer van de gelden vindt plaats onder auspiciën van de penningmeester van KV CSL.
5. Het bestuur is niet verplicht om ieder jaar de ontvangen bijdragen van de leden van de “Club van 50” te
besteden. Afhankelijk van de behoeften van de vereniging is het ook mogelijk de middelen gedurende
meerdere jaren te reserveren.
6. Men wordt lid door het invullen van een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is op www.kvcsl.nl te
downloaden en is in het clubgebouw aanwezig. Ook zal het formulier via de e-mail worden verspreid.
7. Het lidmaatschap van de “Club van 50” loopt van 1 februari t/m 31 januari. Opzegging dient te gebeuren
vóór 1 januari. Zolang van een lid geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt diens lidmaatschap
elk jaar stilzwijgend verlengd. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de “Club van 50” wordt je naam op
het “club van 50 bord” verwijderd (indien van toepassing).
Voor de eenmalige bijdrage is geen opzegging vereist.
Opzeggen kan via een email naar de penningmeester van KV CSL (penningmeester@kvcsl.nl).
8. De betaling van de bijdrage voor de “Club van 50’– € 50 – zal automatisch geïncasseerd worden onder
vermelding "Club van 50 KV CSL”. Als de betaling is verwerkt, kan je naam op het “club van 50 bord”
worden vermeld.
9. Jaarlijks legt het bestuur van KV CSL schriftelijk verantwoording af aan de leden van KV CSL tijdens de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

