Club van 50
Binnen SC Botlek is ook een Club van 50 actief. De Club van 50 heeft haar eigen
statuten, reglement en bestuur en functioneert onafhankelijk van SC Botlek.
De doelstelling van de Club van 50 is om een bijdrage te leveren aan het welzijn van SC
Botlek. Dit doen we door financiële bijdragen aan activiteiten ten behoeve van de jeugd
(jeugdkamp, dagtrips, toernooien, filmavonden, etc.), alsmede het doen van schenkingen
ten behoeve van de gehele vereniging. Verder helpt de Club van 50 de vereniging op alle
mogelijke terreinen bij het organiseren van activiteiten, het in bruikleen geven van
materialen, adviseren, etc.
Door de Club van 50 worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor haar leden en
niet-leden, zoals klaverjasavonden, bingo-avonden. Op de internetsite van de club
(www.scbotlek.nl) vindt u nog meer informatie over de Club van 50, bij Even
Voorstellen...Club van 50.
De Club van 50 ontleent haar naam aan de hoogte van de jaarlijkse bijdrage, die vroeger
50 gulden bedroeg. Tegenwoordig is de bijdrage €25 per jaar. Het verenigingsjaar loopt
tot en met juni. Wordt u gedurende het seizoen lid, dan is de bijdrage naar rato.
Uiteraard is lidmaatschap van de Club van 50 vrijwillig. Als lid bent u tot niets verplicht,
wel zien wij graag uw bijdrage tegemoet. Als tegenprestatie vermelden wij uw naam op
de internetsite. Tenzij u dit niet wilt. En als u wilt helpen, bent u van harte welkom.
Zoals gezegd gaan de opbrengsten van de Club van 50 volledig terug naar de club en
dan met name de jeugdafdeling. Elk jaar in mei legt het bestuur aan de leden
verantwoording af voor het gevoerde (financiële) beleid.
Wilt u lid worden, vul dan uw gegevens hieronder in en leg het formulier in het vakje van
de Club van 50 in de commissiekamer. En graag het bedrag van €25 overmaken op
rekeningnummer: 3644221 tnv Club van 50 van SC Botlek, Spijkenisse. Betaalt u van
een andere rekening, vermeld dan svp uw naam.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Naam:

_____________________________________________________

Adres:

_____________________________________________________

Postcode:

_____________________________________________________

Woonplaats: _____________________________________________________
Geb.datum:

____________

Telefoon:

___________________

Vermelding op internetsite:

E-mailadres: _________________________

ja/liever niet *)

Naam op bord/internet (indien afwijkend van Naam):
*) doorhalen wat niet van toepassing is

_________________________

