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Dit reglement is vastgesteld in de oprichtingsvergadering van de club van 50 d.d. 15 mei 2014. 

 

Artikel 1 – Doelstelling  

De club van 50 heeft ten doel de voetbalvereniging RK B.V.V.’27 (hierna: B.V.V.'27) financieel te 
ondersteunen. Dit kan door te investeren in de accommodatie ofwel het materiaal van B.V.V.'27 dan 
wel anderszins een bijdrage te leveren aan de instandhouding van B.V.V.'27 door ondersteuning van 
activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de doelstelling van B.V.V.'27. De 
gelden dienen echter wel ten goede te komen aan B.V.V.'27. 

Artikel 2 – Lidmaatschap 

2.1 Men wordt lid door zich aan te melden bij een van de commissieleden en de jaarlijkse bijdrage 
van 50,- euro te betalen.  

2.2 Het lidmaatschap geldt voor de periode van een jaar, telkens van 1 januari tot 31 december, 
en wordt aan het einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd. 

2.3 De Club van 50 zal geen maximaal aantal leden hebben. Het lidmaatschap is persoonlijk of per 
bedrijfsnaam en niet overdraagbaar.  

2.4 Een lid van de club van 50 hoeft geen lid te zijn van B.V.V.'27. Echter een wild opgerichte club 
is niet toelaatbaar. 

Artikel 3 – Wat krijgen de leden hiervoor terug 

Leden van de Club van 50 krijgen een vermelding op het ledenbord in de kantine van B.V.V.’27. De 
Club van 50 zal één keer per jaar een vergadering organiseren voor de leden van de Club van 50. Dit 
ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te worden en te blijven en om 
bestedingsdoelen aan te geven. Aan het lidmaatmaatschap is geen leeftijd verbonden. 

Artikel 4 - financiën 

Ieder lid van de Club van 50 en ieder lid van B.V.V.'27  kan een verzoek indienen voor een 
bestedingsdoel. Dit verzoek dient bij een van de leden van de Commissie te worden ingediend. De 
Commissie Club van 50 beoordeelt het verzoek en neemt in overleg met het clubbestuur de 
beslissing over eventuele honorering van het verzoek. Een bijdrage wordt in principe alleen 
toegekend aan de voetbalvereniging voor zover deze in lijn is met de in artikel 1 geformuleerde 
doelstelling en dient een toegevoegde waarde hebben voor de voetbalvereniging.. 
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Artikel 5 – bestuur club van 50 

De dagelijkse gang van zaken wordt door de Commissie Club van 50 uitgevoerd. De commissie is 
belast met het beheren van de Club van 50: administreren, behandelen van verzoeken, voordracht 
richting het Bestuur B.V.V.'27 voor het toewijzen van gelden en al het andere wat ter tafel komt 
betreffende de Club van 50. De Commissie Club van 50 bestaat uit drie personen, met ieder een 
gelijke stemverhouding. Nieuwe leden voor de commissie worden door de commissie zelf 
voorgedragen en met goedkeuring van het bestuur van B.V.V.'27 aangewezen. De club van 50 is geen 
rechtspersoon, doch onderdeel van B.V.V.'27. B.V.V.'27  blijft verantwoordelijk en eventueel 
aansprakelijk voor activiteiten en uitgaven van de club van 50. Jaarlijks wordt ten minste één keer 
verslag gedaan aan de leden inzake de activiteiten en de inkomsten en uitgaven.  

Artikel 6 – opzegging  

Opzegging is mogelijk via schriftelijke melding bij een van de commissieleden. Daarnaast eindigt het 
lidmaatschap wanneer:  

• Het lid ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet betaalt.  
• Het lid komt te overlijden. 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor 
het gehele jaar verschuldigd.. 

Artikel 7 – Vergadering 

De commissie  van de club van 50 schrijft tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering  uit. De 
leden kunnen zelf ook de Commissie opdragen een ledenvergadering uit te  schrijven indien hiertoe 
door tenminste 20% van de leden om wordt verzocht. 

Artikel 8 - Wijziging Reglement  

Het  reglement kan worden gewijzigd indien 2/3 van de algemene ledenvergadering  hiermee 
akkoord kan gaan. 
 

Artikel 9 - Ontbinding Club van 50 

Bij  ontbinding van de Club van 50 komen de op dat moment beschikbare gelden ten  goede van 
B.V.V.'27. 
 

Artikel 10 - Hardheidsclausule  

Ingevallen  waarin dit reglement niet voorziet beslist de Commissie. De ledenvergadering  wordt 
jaarlijks verslag gedaan van die bijzondere gevallen. 
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