
Reglement Club van 50 VV Staphorst  

 

1. De Club van 50 heeft als doel VV Staphorst te ondersteunen door middel van de aanschaf van 

materialen c.q. benodigdheden ten bate van het algemeen gebruik door leden van VV 

Staphorst.  Investeringen dienen een minimaal bedrag te omvatten van € 2500,- incl. btw. 

 

2.  Leden van de Club van 50 betalen € 50,- contributie per seizoen.  Het seizoen loopt van 1 juli 

tot en met 30 juni. Lid blijft men tot wederopzegging.  De wederopzegging dient plaats te 

vinden vóór aanvang van het seizoen en kan middels het formulier dat te vinden is op de 

website van de VV Staphorst of welke op aanvraag is te verkrijgen. Opzegging kan eveneens 

via een schriftelijk bericht of mailbericht aan het bestuur van de Club van 50. 

In principe wordt de contributie( jaarlijkse bijdrage) jaarlijks automatisch afgeschreven. 

 

3. In principe wordt eenmaal per jaar een Cv50-ledenvergadering uitgeschreven met als vast 

agendapunt de besteding van de gelden. Deze ledenvergadering van de Club van 50 vindt 

plaats vóór de algemene voorjaarsledenvergadering van VV Staphorst.  

Op de Cv50-ledenvergadering zal er door middel van stemming een besluit worden genomen 

over de aangemelde bestedingen.   

 

4. Ideeën of investering-verzoeken kunnen worden ingediend bij de bestuursleden van de Club 

van 50. Bij inlevering van een investeringsverzoek dient er een kostenbegroting bijgeleverd 

te worden. Indien het aantal ingestuurde investeringsverzoeken te groot is voor een 

stemmingsronde, maakt het bestuur van de Club van 50 in samenspraak  met het 

hoofdbestuur van de VV Staphorst een selectie.  

 

5.  De bijdragen aan de Club van 50 blijven gereserveerd op de bankrekening van de Club van 

50. Pas na schriftelijke toestemming door de Club van 50 kunnen gelden voor ondersteuning 

aan VV Staphorst beschikbaar gesteld worden. Deze toestemming wordt pas gegeven nadat 

de leden van de Club van 50 zijn geïnformeerd over het voorstel van de besteding van de 

gelden en nadat hierover in een ledenvergadering middels stemming positief is besloten. 

 

6.  Het budget van de Club van 50 bestaat uit de inleg van de leden. Dit is in ieder geval het 

beschikbare budget voor het volgende seizoen. Mocht gedurende een seizoen de inleg van 

leden niet geheel gebruikt worden blijft dit staan voor het volgende seizoen.  

 

7.  Het bestuur van de Club van 50 bestaat uit minimaal twee, maar bij voorkeur drie leden, om 

de taken op administratief en organisatorisch vlak te verdelen. 

 

8.  Gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de leden op de algemene Cv50-

ledenvergadering. 

 

9.  Bij eventuele opheffing van de “Club van 50” vervalt haar opgebouwde vermogen 

automatisch aan de voetbalvereniging Staphorst. 

 



10. Wijzigen van dit reglement kan alleen geschieden in een algemene Cv50-ledenvergadering.  

Voorstellen tot wijziging van het reglement dienen te worden ingediend bij het bestuur van 

de Club van 50.  De voorstellen worden opgenomen in de uitnodiging voor de algemene 

ledenvergadering. 

 

11. In alle activiteiten die worden ontplooid door de Club van 50 wordt rekening gehouden met 

de reglementen van VV Staphorst.  

 


