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INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE CLUB VAN 50 

 

Bedrijfsnaam  

(indien van toepassing): 

 

Voornaam / Achternaam:  

Straat / Huisnummer:  

Postcode / Plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

Inschrijfdatum:  

IBAN nummer:  

 

De duur van het lidmaatschap deelname aan de ‘Club van 50’  is minimaal  

1 jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.  De deelname zal steeds 

stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd. 

Beëindiging van de deelname en daarmee de automatische verlenging vindt 

plaats door schriftelijke opzegging c.q. opzegging per mailbericht. Deze 

opzegging dient uiterlijk op 31 december door de Secretaris / Penningmeester 

van de Club van 50 te zijn ontvangen. 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan 

Judovereniging  Asahi-San  om een bedrag van vijftig euro per jaar af te 

schrijven voor de Club van 50. 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van bijgaand reglement. 

Datum:  

Handtekening:  
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Reglement Club van 50 

 

Art. 1 Naam 

De Club van 50 is een initiatief van de Judovereniging  Asahi-San  Wieringen. 

 

Art. 2 Aanvang initiatief 

Het initiatief om te komen tot De Club van 50 is ontstaan op 1 oktober 2020. 

 

Art. 3 Doel 

Het primaire doel van de Club van 50 is het genereren van extra inkomsten voor de Judovereniging  

Asahi-San . Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale 

begroting van Asahi-San  betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra 

activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de accommodatie en uiteraard vele andere 

doeleinden. 

 

Art. 4 Deelname 

4.1 Deelname aan De Club van 50 wordt verkregen door een inschrijfformulier in te vullen en in te 

leveren in de bestuurskamer van Asahi-San  of bij één van de bestuursleden van de Judovereniging  

Asahi-San . 

4.2 De duur van de deelname is minimaal 1 jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december. De 

deelname zal steeds stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd. 

4.3 Beëindiging van de deelname kan plaatsvinden door schriftelijke opzegging. Deze opzegging dient 

uiterlijk op 31 december door de Secretaris / Penningmeester van de Club van 50 te zijn ontvangen. 

4.4 Beëindiging van de deelname vindt ook plaats bij overlijden van de deelnemer. 

 

Art. 5 Sponsorbedrag 

Het minimale sponsorbedrag bedraagt € 50,- per jaar. Betaling is naar aanleiding van een factuur bij 

aanvang van het jaar door middel van automatische incasso in de maand januari. 

 

Art. 6 Het bestuur 

6.1 De Club van 50 is een initiatief van het Bestuur van de Judovereniging  Asahi-San  en valt derhalve 

onder haar verantwoordelijkheid.  .  

6.2 Het Bestuur van de Judovereniging  Asahi-San  is belast met het besturen van de Club van 50. 

Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn/haar functie. 
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6.3 De taken en verantwoordelijkheden van het Bestuur alsook de zittingsduur van de bestuursleden 

zijn vastgelegd in de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement van Asahi-San . Het Bestuur 

van de Judovereniging  Asahi-San  legt jaarlijks over het verzamelen en aanwenden van de 

sponsorgelden van de Club van 50 verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering van de 

Judovereniging  Asahi-San . 

 

Art. 7 Financiële middelen / Bestedingen 

7.1 De financiële middelen van de Club van 50 bestaan uit de inbreng van sponsoren, schenkingen en 

overige donaties. 

7.2 De financiële middelen van de Club van 50 dienen ten goede te komen aan Asahi-San.  

7.3 Leden van Asahi-San  en sponsoren kunnen een bestedingsaanvraag indienen bij het bestuur van 

Asahi-San . Deze aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend, voorzien van een argumentatie en 

een kostenschatting, bij de secretaris van de Judovereniging  Asahi-San  die het agendeert voor de 

periodieke bestuursvergadering. 

 

Art.8 Reglement 

8.1 Dit reglement kan worden opgevraagd bij één van de bestuursleden. Ook ligt een exemplaar van 

het reglement ter inzage in de bestuurskamer. 

8.2 Het reglement kan door de ledenvergadering worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. In 

gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Asahi-San .. 

 

Art. 9 Opheffing 

9.1 Tot opheffing van de Club van 50 kan slechts worden besloten door het Bestuur van Asahi-San  na 

akkoord van de Algemene Ledenvergadering.  

9.2 Bij ontbinding van de Club van 50 komen de resterende gelden ten goede aan Asahi-San . 


