
 

Spelregels ‘Vrienden van ZIGO’ 
 
 
 

Ontstaan en doel 
Geïnspireerd door de traditionele ‘Club van 100,’ maar dan toegankelijk voor iedereen. Met als doel het bieden van een financieel steuntje in de 
rug aan V.V. ZIGO, voor zaken die de vereniging normaliter niet ten laste van de algemene gelden kan bewerkstelligen. Het betreft hier 

bijvoorbeeld uitgaven aan het verbeteren van de faciliteiten c.q. het sportcomplex, de sfeer of het imago van de verenging (naar buiten toe). 
 

Lidmaatschap 
Het seizoen kent een looptijd van een volledig kalenderjaar. Het inschrijfgeld bedraagt € 19,36, afgeleid van het oprichtingsjaar van V.V. ZIGO. 
Daarnaast zijn donaties en giften meer dan welkom. Deelnemen kan op ieder gewenst moment door het jaar heen, maar te allen tijde tegen het 

volledige bedrag. Deelname is uitsluitend mogelijk als privépersoon. Bedrijven of organisaties verwijzen wij naar de sponsorcommissie van V.V. 
ZIGO. Jaarlijks ontvangt u omstreeks oktober/november het betaalverzoek voor het volgende kalenderjaar. Bij opzeggen is geen restitutie 

mogelijk voor het restant van het lopende kalenderjaar. Het volledige bedrag dat leden betalen om deel te nemen, komt ten goede aan V.V. ZIGO, 
met uitzondering van algemene kosten/kosten voor de bedrijfsvoering. 

 

Tegenprestatie 
Leden van ‘Vrienden van ZIGO’ steunen V.V. ZIGO, mogen ideeën aandragen waaraan het geld besteed zou moeten worden en mogen meebeslissen 

waaraan het geld wordt besteed. Men krijgt, indien gewenst, een naamsvermelding* in de kantine, alsmede op de website van V.V. ZIGO. Voor de 
eerste 50 leden staat een welkomstcadeau klaar. Unieke ZIGO-merchandise t.w.v. € 8, gesponsord door JMP Products. OP = OP! 

 

Functioneren 
‘Vrienden van ZIGO’ opereert als zelfstandige commissie binnen V.V. ZIGO. Het hoofdbestuur van V.V. ZIGO kan geenszins aanspraak maken op de 

financiële middelen van ‘Vrienden van ZIGO’ of besluiten nemen over de uitgaven van de ‘Vrienden van ZIGO.’ Wel krijgt het hoofdbestuur van V.V. 
ZIGO jaarlijks de mogelijkheid om spaardoelen of wensen door te geven, waarna de commissie van ‘Vrienden van ZIGO’ aan haar leden kenbaar zal 

maken, dat een bepaald spaardoel of betreffende wens is ingebracht door het hoofdbestuur van V.V. ZIGO. 
 

De financiële administratie van ‘Vrienden van ZIGO’ is voor leden van ‘Vrienden van ZIGO’ op verzoek vrij voor inzage. Eenmaal per kalenderjaar 
vindt er tevens een inloopavond plaats, tijdens een Clubavond op een nader vast te stellen donderdagavond. De financiële administratie is hier 

dan ook vrij ter inzage voor leden van ‘Vrienden van ZIGO.’ 
 

De oprichting van de ‘Vrienden van ZIGO’ is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op reeds bestaande activiteiten binnen V.V. ZIGO en is geenszins 
concurrerend van aard. Samen zijn we ZIGO! Het staat dan ook volledig los van een lidmaatschap bij V.V. ZIGO (of de bijbehorende contributie). Lid 

worden is mogelijk voor zowel leden van V.V. ZIGO, als niet-leden van V.V. ZIGO. Iedereen die ZIGO ook maar enigszins een warm hart toedraagt is 

meer dan welkom. 
 

Medezeggenschap en besluitvorming 
Om de spaardoelen te bepalen, kunnen alle leden van ‘Vrienden van ZIGO’ suggesties doen in de daarvoor aangegeven periode. Deze worden 

vervolgens, samen met de input vanuit het hoofdbestuur van V.V. ZIGO, ter stemming gebracht, waarbij de meeste stemmen op een spaardoel 
zullen gelden. Het stemmen vindt plaats via e-mail (of Whatsapp). Voor leden < 16 jaar, is ouder of verzorger gemachtigd om te stemmen. Bij een 

gelijke stand van het aantal stemmen op meerdere spaardoelen, heeft het bestuur van de ‘Vrienden van ZIGO‘ het recht om te besluiten naar welk 

(spaar)doel het geld toe gaat. Indien er geen reactie wordt ontvangen, voordat de t.z.t. genoemde einddatum is verstreken, wordt de stem als 
‘blanco’ beschouwd. Indien een gekozen spaardoel te groot is voor de financiële middelen van het betreffende kalenderjaar, wordt doorgespaard 

in het volgende kalenderjaar. 
 

Door het inschrijfformulier van de ‘Vrienden van ZIGO’ in te vullen c.q. lid te worden, geeft u toestemming om via het door u opgegeven e-
mailadres (en uw 06-nr) benaderd te worden, om ideeën in te sturen of te stemmen. Indien u niet wil stemmen, kunt u dit aangeven bij de 

commissie. Uw stem wordt dan geteld als ‘blanco.’ Tevens zult u sporadisch een bericht ontvangen met tussentijdse updates. 
 

Spelregels 

Indien leden wijzigingen in dit regelement nodig achten, kan men deze voorleggen bij het bestuur van de ‘Vrienden van ZIGO.’ In alle gevallen 
waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur van ‘Vrienden van ZIGO.’  

*Het bestuur van de ‘Vrienden van ZIGO’ behoudt zich het recht voor om gekozen namen op de naamsvermelding te weigeren, in het geval van 

sponsoruitingen of ontoelaatbare naamkeuzes. 
 

De commissie bestaat uit: Joost Hessels, Daan van der Beek, Perry Peters, Mike Remmers en Nick Remmers. De commissie is te bereiken via: 

vriendenvanzigo@vvzigo.nl of spreek één van ons eens aan op D’n Haaikaant. Inschrijven kan eenvoudig en snel via de website van V.V. ZIGO. 

 
Voor ‘Vrienden van ZIGO’, door ‘Vrienden van ZIGO.’ 


