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De Club van 100 is onderdeel van S.V. Harfsen Afdeling Voetbal en heeft 2 doelen:  

1. Financieel steunen van S.V. Harfsen Afdeling Voetbal. Jaarlijks wordt ten minste de helft van 

de inkomsten ter beschikking gesteld aan de voetbalvereniging of gereserveerd indien er 

geen bestedingsdoelen zijn waarmee de leden van de Club van 100 met meerderheid van 

stemmen hebben ingestemd.  

2. De overige inkomsten worden jaarlijks gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor 

Club van 100 leden. Regelmatig zullen de leden bijeen komen voor een gezamenlijke 

activiteit, zoals het uitnodigen van een spreker, het bezoeken van een wedstrijd, culinair 

vermaak, een gezamenlijke feestavond, et cetera.  

  

Oprichtingsdatum:  

25 mei 2010  

  

Lidmaatschap van de Club van 100  

Iedereen die S.V. Harfsen Afdeling Voetbal een warm hart toedraagt en bereid is jaarlijks 100 euro  

te betalen voor zijn of haar lidmaatschap, kan lid worden van de Club van 100.  

  

Hoe word je lid?  

Door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij het bestuur van de Club van 100.  

 

Stilzwijgende verlenging  

Het lidmaatschap is voor 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij een lid het 

lidmaatschap op eigen initiatief beëindigt.  

  

Contributie  

De contributie van de Club van 100 bedraagt € 100, - per kalenderjaar en wordt in 2 termijnen van € 

50, - automatisch geïncasseerd. Bij aanmelding vóór 1 juni van het lopende kalenderjaar wordt het 

volledige bedrag van €100 in rekening gebracht. Na 1 juni en tot 1 december wordt € 50 in rekening 

gebracht. Vanaf 1 december gaat de contributie per 1 januari in. 

  

 

 



Waaraan moet  de jaarlijkse financiële bijdrage van de Club van 100 worden besteed? 

 

 De Club van 100 bepaalt elk jaar waar haar financiële bijdrage door S.V. Harfsen  

Afdeling Voetbal aan moet worden besteed.  

 De Club van 100 wil bij voorkeur bijdragen aan bijzondere activiteiten of bestedingsdoelen 

die door S.V. Harfsen Afdeling Voetbal niet of moeilijk realiseerbaar zijn uit haar eigen 

begroting.  

 De Club van 100 heeft een sterke voorkeur voor activiteiten of bestedingsdoelen die 

- (potentiële)  leden binden aan S.V. Harfsen Afdeling Voetbal  

- een directe lijn hebben met het voetbalspel  

- voor elk voetbalniveau bijdragen aan het plezier in het voetbalspel  

- de leefbaarheid van de voetbalvereniging  en de onderlinge verbondenheid van de 

leden stimuleert  

- de uitstraling van S.V. Harfsen Afdeling Voetbal positief beïnvloedt.  

 

Besluitvorming over de besteding van de financiële middelen 

 

 Jaarlijks wordt de leden van de Club van 100 en het bestuur van S.V. Harfsen Afdeling Voetbal 

ruim voor de ledenvergadering gevraagd om bestedingsvoorstellen in te dienen. 

 De ingediende voorstellen worden door het bestuur van de Club van 100 verzameld en 

getoetst aan:  

-  financiële haalbaarheid  

- of ze passen binnen de doelstellingen van de Club van 100 en aansluiten bij de 

bestedingsvoorkeuren  

- of ze stroken met het beleid van S.V. Harfsen Afdeling Voetbal. Hiertoe worden 

bestedingsvoorstellen waar nodig getoetst bij het bestuur van de Afdeling Voetbal. 

 De na toetsing overgebleven voorstellen worden door het bestuur van de Club van 100 

verdeeld over een aantal bestedingspakketten, elk ter waarde van het totaal bij te dragen 

bedrag.  

 Wanneer daar meer dan twee pakketten uit komen, worden deze ruim voor de 

ledenvergadering per mail of schriftelijk aan de leden voorgelegd, met het verzoek te 

stemmen op het pakket van hun voorkeur.   

 De twee pakketten met het hoogste aantal stemmen worden vervolgens in stemming 

gebracht op de ledenvergadering, waarbij het pakket met het hoogste aantal stemmen 

gekozen wordt. 



 Leden die niet op de ledenvergadering aanwezig kunnen zijn, worden vooraf in de 

gelegenheid gesteld om per mail of mondeling hun pakketvoorkeur aan te geven.  

 

Hoe wordt de Club van 100 bestuurd?  

 De Club van 100 wordt bestuurd door een bestuur van minimaal vijf leden, waarbinnen de 

functies voorzitter, penningmeester en secretaris zijn verdeeld. 

 Deze leden zijn afzonderlijk met een meerderheid van stemmen gekozen op een 

jaarvergadering van de Club van 100. 

 Er is geen minimale of maximale zittingstermijn. Elk jaar zal er voor de jaarvergadering 

geinventariseerd worden of er nieuwe bestuursleden beschikbaar zijn. Bij beschikbaarheid 

zal er vervangen of uitgebreid worden en tijdens de jaarvergadering worden besloten.  

 Het beheer van de gelden van de Club van 100 wordt gedaan door de penningmeester van 

S.V. Harfsen Afdeling Voetbal.  

 De ledenadministratie van de Club van 100 wordt gedaan door de secretaris van S.V. Harfsen 

Afdeling Voetbal.  

  

Activiteiten voor Club van 100 leden 

Het bestuur zal bij het organiseren van activiteiten zorgvuldigheid betrachten maar deelname  

aan activiteiten georganiseerd door de Club van 100 is voor alle leden voor eigen risico. 

 

Slotbepalingen  

Aan een lidmaatschap van de Club van 100 kunnen geen andere rechten worden ontleend dan het 

deelnemen aan de jaarlijkse voor de Club van 100 georganiseerde bijeenkomsten en het 

meebeslissen over de financiële bijdrage aan S.V. harfsen Afdeling Voetbal. Indien om welke reden 

dan ook besloten wordt tot ontbinding van de Club van 100, vervallen alle dan eventueel nog 

aanwezige geldelijke middelen aan S.V. Harfsen Afdeling Voetbal. 

 


