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De club van 50  
 

Wat is de club van 50? 
De club van 50 bestaat uit een groep enthousiaste mensen en bedrijven die vv SEP een warm hart 

toedragen en de vereniging middels een jaarlijkse financiële bijdrage een steuntje in de rug willen 

geven. Op deze manier kunnen mensen die zich betrokken voelen bij de vereniging via een kleine 

bijdrage hun steentje bijdragen, zonder dat daar verdere sponsorverplichtingen bij komen kijken.  

 

Wat is het doel van de club van 50? 
Het doel van de club van 50 is om extra inkomsten voor vv SEP te genereren, die kunnen worden 

ingezet voor zaken waarvoor binnen de bestaande begroting niet altijd ruimte is. Denk hierbij aan:  

 Ondersteuning dames- en herenselectie 

 Ondersteuning jeugd 

 Jubileumfeesten en andere activiteiten  

 

Wie kunnen er lid worden? 
Iedereen die zich betrokken voelt bij vv SEP kan lid worden van de club van 50. Dit kunnen natuurlijk 

leden zelf zijn, maar ook oud-leden, supporters, vrijwilligers, familieleden en bedrijven. Kortom, 

iedereen vv SEP een warm hart toedraagt. Je kunt individueel lid worden, maar ook als koppel of 

groepje. In dat geval deel je de kosten. De namen van de leden van de club van 50 worden vermeld 

op een bord in de kantine van vv SEP.  

 

Wat zijn de kosten van het lidmaatschap? 
De kosten om lid worden van de club van 50 bedragen € 50,- per voetbalseizoen.  

 

Wat krijg je ervoor terug? 
 In de eerste plaats uiteraard veel waardering voor je betrokkenheid bij de vereniging 

 Een eervolle vermelding op het bord van de club van 50 in de kantine 

 Gratis toegang tot de wedstrijden van de selectieteams en een uitnodiging voor de 

nieuwjaarsbijeenkomst 

 

Hoe word je lid? 
Lid worden van de club van 50 kan door het inschrijfformulier in te vullen en de betaling van € 50,- te 

voldoen. Aanmelden kan zowel digitaal via www.vvsep.nl/1491/inschrijfformulier-club-van-50/ 

(d.m.v. een online betaling) als in de kantine van vv SEP (contant of per pin).  

 

Hoe lang duurt het lidmaatschap? 
Het lidmaatschap is geldig voor de duur van één voetbalseizoen en kan in het nieuwe seizoen 

verlengd worden door de inschrijving opnieuw te bevestigen. Voor aanvang van het nieuwe seizoen 

word je benaderd met de vraag of je je lidmaatschap wilt verlengen of beëindigen. Het lidmaatschap 

heeft een niet-verplichtend karakter en wordt daarom niet automatisch verlengd.  
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Reglement 
 
 

1. Club van 50 

 De club van 50 bestaat uit een groep mensen en bedrijven die de vereniging vv SEP steunen 

door middel van een jaarlijkse bijdrage van € 50,-.  

 Inkomsten uit de club van 50 worden in samenspraak met het bestuur besteed aan de 

financiering van zaken die ten goede komen aan de vereniging. 

 Namen van de leden van de club van 50 worden, indien men hier geen bezwaar tegen heeft, 

vermeld op een club van 50 bord dat zich bevindt in de kantine van vv SEP. Naamsvermelding 

wordt zo snel mogelijk na aanmelding als lid van de club van 50 gerealiseerd.  

 

2. Lidmaatschap 

 Iedereen, lid of geen lid van vv SEP, kan lid worden van de club van 50. 

 Lid worden kan individueel, maar ook als koppel of groep. In elk van deze gevallen wordt 

eenmaal contributie betaald, en wordt één naambordje op het club van 50 bord geplaatst.   

 Lidmaatschap van de club van 50 wordt verkregen door het inschrijfformulier in te vullen en 

de betaling te voldoen. 

 Het lidmaatschap is geldig voor de duur van één voetbalseizoen (1 juli t/m 30 juni). Het 

lidmaatschap heeft een niet-verplichtend karakter en wordt derhalve niet automatisch 

verlengd.  

 Leden van de club van 50 worden voor aanvang van het nieuwe seizoen benaderd voor een 

eventuele verlenging van het lidmaatschap. Verlenging van het lidmaatschap vindt plaats 

door de inschrijving te bevestigen en opnieuw de contributie te voldoen. 

 Indien het lidmaatschap niet wordt verlengd vervalt deze automatisch met ingang van het 

nieuwe voetbalseizoen. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt ook de naamsvermelding 

op het club van 50 bord verwijderd. 
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 Door zich aan te melden voor de club van 50 geeft men aan akkoord te gaan met de in dit 

document beschreven voorwaarden. 

 

3. Contributie 

 De hoogte van de contributie staat vast en bedraagt € 50,- per voetbalseizoen (1 juli t/m 30 

juni).  

 De contributie dient voldaan te worden door middel van een online betaling via 

www.vvsep.nl/1486/club-van-50, of door middel van een contante of pinbetaling aan de 

kassa in de kantine van vv SEP.  

 

4. Club van 50 commissie 

 De club van 50 commissie bestaat uit tenminste 2 personen die lid zijn van vv SEP. 

 De club van 50 commissie draagt zorg voor de organisatie van de club van 50 alsmede de 

communicatie met het bestuur en de leden van de club van 50.  

 

5. Communicatie en verantwoording van uitgaven 

 Uitgaven van de club van 50 worden afgestemd met het bestuur en jaarlijks verantwoord 

tijdens de algemene ledenvergadering van vv SEP.  

 Uitgaven van de club van 50 zullen nooit groter zijn dan de inkomsten. 

 Communicatie over uitgaven vindt plaats via de website www.vvsep.nl en via de nieuwsbrief 

van vv SEP.  

 Bij vragen over de club van 50 kan contact worden opgenomen met de club van 50 

commissie via clubvan50@vvsep.nl 

 


