Club van 50 T.C. Muntendam

Wat is de Club van 50?
De club van 50 zet zich in om verschillende wensen binnen onze vereniging mogelijk maken, zodat de
vereniging er sterker en beter van wordt. Iedereen weet dat het realiseren van zaken veel geld kost.
Om aan diverse wensen/verbeteringen een extra impuls te kunnen geven, kunt u lid worden van de
club van 50.

Voor wie?
Voor iedereen die T.C. Muntendam een warm hart toedraagt.
Leden, oud leden, donateurs, familie van leden, bedrijven, teams, etc.…

Wat moet u doen om lid te worden?
Om lid te worden van de ‘Club van 50’ hoeft u slechts eenmaal per jaar € 50,-- te doneren. Het
lidmaatschap is geldig voor één jaar, van 1 december tot 30 november. Deze jaarlijkse donatie wordt
ieder jaar verlengd, tenzij u vóór 30 november van het lopende kalenderjaar het lidmaatschap opzegt.
U kunt zich aanmelden via het bijgevoegde inschrijfformulier welke ook op de website is te vinden is en
dit opsturen naar info@tennisclubmuntendam.nl

Wat krijgt u er als lid voor terug?





Een vermelding op het ‘Club van 50’ bord in het clubhuis.
Een vermelding op de website.
1 keer per jaar een feestavond.
Het belangrijkste is dat u er voor zorgt dat er iets extra’s kan worden gedaan voor de TCM.

Wat gebeurt er op de feestavond?
Een keer per jaar wordt er, onder het genot van een hapje en drankje, door de club van 50 een
gezellige avond/vergadering georganiseerd. Met als doel: een bestemming te bepalen voor de
binnengekomen geld van de club van 50.
U kunt lid worden met uw bedrijf, als particulier, team of met meerdere personen. (Bij meerdere
personen zal 1 persoon zijn stem tijdens vergaderingen uit mogen brengen) Bent u geen lid van de
T.C.M, dan kunt u maximaal met 2 personen op 1 inschrijving meedoen.
Ieder lid (lees; per naambordje) kan uiterlijk een week voor de avond een idee inleveren wat er
gerealiseerd kan worden met het opgebrachte geld van de club van 50.
Vanzelfsprekend zullen de ideeën eerst worden voorgelegd worden aan het dagelijks bestuur,
aangezien de bestemming niet mag botsen met het beleid van het bestuur.
Op de gezellige avond/vergadering mag u 1 stem (per naambordje) uitbrengen waar het geld voor de
jaarlijkse bestemming naar toe gaat.
Wij hopen spoedig iets van u te horen.
Namens de club van 50
Erica Hidding
Harry van der Veen

06 – 20 72 75 73
06 – 51 50 41 96

Club van 50 T.C. Muntendam
De ‘Club van 50’ is een initiatief met als doel het financieel ondersteunen van alle activiteiten
rondom het tennis binnen T.C. Muntendam.

Inschrijfformulier
Naam :………………………………………………………………………………….….
Adres :………………………………………………………………………………….….
Woonplaats :………………………………………………………………………..…….
Tel. Nummer :………………………………………………………………………..…...
E-mail :…………………………………………………………………………………….
Neemt deel aan ‘de Club van 50’ en doneert een bedrag van € 50,- aan T.C. Muntendam,
die ik:
o Overmaak op bankrekening: IBAN-nummer NL40RABO 0365 0949 19
onder vermelding van Club van 50.
o Contant samen met dit inschrijfformulier aan de bar af geef.
Ik zou graag met de volgende vermelding op het bord geplaatst willen worden:
……………………………………………………………………………………….…
U kunt lid worden met uw bedrijf, als particulier, team of met meerdere personen. (Bij
meerdere personen zal 1 persoon zijn stem tijdens vergaderingen uit mogen brengen) Bent u
geen lid van de T.C.M, dan kunt u maximaal met 2 personen op 1 inschrijving meedoen.
Om lid te worden van de ‘Club van 50’ hoeft u slechts eenmaal per jaar € 50,- te doneren. Het
lidmaatschap is geldig voor één jaar, van 1 december tot 30 november het daaropvolgende
jaar. Deze jaarlijkse donatie wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u vóór 30 november
van het lopende kalenderjaar het lidmaatschap opzegt.
T.C. Muntendam bedankt u voor de deelneming en het ondersteunen van onze vereniging.
U wordt op de hoogte gehouden voor wat betreft de sponsoring en de besteding van de
gelden van de club van 50.
Club van 50 van T.C. Muntendam

