DE CLUB VAN 45
Draagt u/jij ook korfbalvereniging KIOS’45 een warm hart toe? Wordt dan lid van de club van 45!
Een aantal betrokkenen bij KIOS’45 heeft in 2012 het initiatief genomen om –net als bij veel andere
verenigingen- een “club van” op te richten.
In verband met het oprichtingsjaar is gekozen voor 45, dus: DE CLUB VAN 45
Wat is de club van 45?
De club van 45 zoekt deelnemers die jaarlijks € 45 beschikbaar stellen. De bedoeling is dat het ledenaantal
groeit naar (minimaal) 45 en dat er dan jaarlijks een bedrag van ruim € 2.000 beschikbaar is. Overigens is het
ook mogelijk voor € 25 per jaar de club van 45 te ondersteunen.
De inleg wordt geheel afgeschermd van de gewone administratie van KIOS’45 en op een aparte bankrekening
gestort, welke beheerd wordt door de penningmeester van KIOS’45. De penningmeester mag alleen na
toestemming van het bestuur van de club van 45 bedragen afschrijven van deze rekening.
De deelnemers ondertekenen een machtiging tot automatische afschrijving waarmee hun bijdrage in vier
termijnen per jaar wordt overgeboekt naar de bankrekening van de club van 45.
De club van 45 heeft een bestuur van drie personen, dat jaarlijks (door loting onder de deelnemers) wisselt.
Bij deze loting worden de leden die al een jaar bestuurslid zijn geweest uitgesloten, totdat iedereen zijn beurt
heeft gehad. Daarna wordt opnieuw begonnen met alle leden “in de pot”.
De beschikbare geldmiddelen zullen jaarlijks worden besteed ten gunste van KIOS’45 op advies van de leden
van de club van 45. Zij kiezen het doel jaarlijks op een bijeenkomst (die tot maximaal ¼ deel van de totale
opbrengst van dat jaar uit de ingelegde bijdragen (minus onkosten) wordt gefinancierd) op basis van: de
meeste stemmen gelden, en alleen de stemmen van de aanwezigen tellen! Hierbij tellen de stemmen van de
deelnemers met 45 euro dubbel. Bij de bestedingen kan –bijvoorbeeld- gedacht worden aan een filmcamera,
een electronisch scorebord, sporttassen voor de jeugdteams, maar het zou ook -zo nodig- een bijdrage aan
de normale exploitatie kunnen zijn, maar altijd ten gunste van KIOS’45.
De deelnemers met 45 euro krijgen een vermelding op een bord in de kantine en op de website, de deelnemers
met 25 euro alleen op de website.
JA IK WORDT OOK LID VAN DE CLUB VAN 45!
Ik wil deelnemer worden voor € 45 / € 25 en verplicht mij (tot wederopzegging met inachtneming van een
opzegtermijn van zes maanden) dit bedrag jaarlijks bij te dragen en machtig hierbij de penningmeester van
KIOS’45 om dit bedrag jaarlijks in vier termijnen af te schrijven van mijn bankrekening.
Naam……………………………………………………………………………Adres………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats……………………………………………………………………………………………………………………………………
Emailadres…………………………………………………………………..Telefoonnummer………………………………………………………..
Bankrekening……………………………………………………………….Handtekening…………………………………………………………….

Dit formulier inleveren bij de penningmeester (zie www.kios45.nl: Clubinfo/organisatie, eventueel
scannen en mailen naar kios45.sibculo@knkv.net.

