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Reglement Club van 75 

 

1) Reglement “Club van 75” 

De “Club van 75” is een initiatief van TC de Kooistee, gevestigd op Schelpenpad 10, 3225BZ 

in Hellevoetsluis. De “Club van 75” is op 10 juli 2019 voor onbepaalde tijd opgericht. 

 

2) De 75 van de “Club van “75” staat voor: 

Het doel van de “Club van 75” is het financieel ondersteunen van alle activiteiten rondom de 

sportactiviteiten die beoefend worden bij TC de Kooistee. Deze club bestaat uit maximaal 

aantal van 75 deelnemers die ieder een jaarlijkse bijdrage van € 75 leveren. 

 

Om dit in goede banen te leiden, zijn er bepalingen die gelden voor de “Club van 75”. 

3) Leden van de “Club van 75”: 

- Iedereen, zowel leden als niet leden van TC de Kooistee, kunnen lid worden van de  

  “Club van 75”. 

- Om lid te worden van de “Club van 75” moet bij aanmelding de leeftijd van 18 jaar zijn  

  bereikt 

- Zowel natuurlijke personen (particulieren) als rechtspersonen (bedrijven en organisaties)  

  kunnen lid worden. 

- Een lid kan maar één keer voor een bedrag van EUR 75 deelnemen. 

- Een lidmaatschap en stemrecht zijn niet overdraagbaar. 

- Door aanmelding van een aspirant-lid bij de “Club van 75”wordt dit reglement toegevoegd  

  of toegestuurd en heeft het aspirant-lid kennis genomen van dit reglement van de “Club van  

  75”. 

- De TC de Kooistee houdt een register bij waarin de namen van alle “Club 

   van 75”-leden zijn opgenomen; 

- Een lidmaatschap wordt zonder tegenbericht na een jaar automatisch verlengd. 

- Als er meer deelnemers zijn dan het maximum aantal 75 kunnen aspirant leden op een 

  wachtlijst worden gezet, want elk jaar zijn er leden waarvan het lidmaatschap wordt  

  beëindigd. 

- Aanmelding geschiedt door het invullen van een voorbedrukt formulier van de “Club van 

  75” en na ondertekening hiervan wordt dit formulier in het postvak van “Club van 75” in het  

  verenigingsgebouw gedeponeerd. Digitale aanmelding is ook mogelijk door het complete 

  ingevulde aanmeldingsformulier als bijlage per email naar clubvan75@tc-de-kooistee.com te 

  mailen. Aanmelding op andere wijze wordt niet geaccepteerd. 

  

4) Het einde van het lidmaatschap van de “Club van 75” geschied op de volgende wijze  

    plaatsvinden: 

– Middels opzegging door het lid; de opzegging dient schriftelijk per email aan het  

   emailadres clubvan75@tc-de-kooistee.com of per brief gericht aan de “Club van 75” en te  

   deponeren in postvak in het clubgebouw uiterlijk 1 maand voor afloop van het  

   lidmaatschaap. 

– Indien een lid van de ‘Club van 75’ heeft nagelaten aan haar of zijn verplichtingen te  

   voldoen kan de sponsorcommissie” het lidmaatschap van de ‘Club van  

   75’ met opgave van redenen eenzijdig beëindigen. De opzegging wordt schriftelijk of email  

   verricht.  

https://fraternitasdebilt.nl/club-van-100/reglement-club-van-100/
mailto:clubvan75@tc-de-kooistee.com
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5) Lidmaatschap van de “Club van 75” is NIET een lidmaatschap van de TC de  

    Kooistee: 

– Een lid van de “Club van 75” is lid van de “Club van 75”, en NIET van TC de 

   Kooistee. Het lid van de “Club van 75” kan zich daarnaast ook inschrijven als 

   verenigingslid en een sport bij de vereniging uitoefenen, trainer of bestuurder zijn, of  

   een andere vrijwilligerstaak verrichten. 

– Een lid van de “Club van 75” dat geen verenigingslid is, heeft dus GEEN stemrecht bij 

   de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en kan geen invloed uitoefenen op zaken die 

   te maken hebben met TC de Kooistee, anders dan in het reglement van de “Club van  

   75” wordt aangeven. 

 

6) Jaarlijkse bijdrage: 

– Een lid van de “Club van 75” is door het aangaan van het lidmaatschap gehouden aan  

   het betalen van de jaarlijkse bijdrage van € 75  

– De jaarlijkse bijdrage wordt door het lid binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan en  

   gestort op de bankrekening van de TC de Kooistee. 

- De factuur wordt ca. twee maanden voor afloop van het lidmaatschap per email (en  

   anders per post) naar het lid toegestuurd zodat deze tijdig aan de betalingsverplichting 

   kan voldoen 

- Voorbeeld: Het lidmaatschap loopt van 1 juli jaar 1 t/m 30 juni jaar 2 erop. Dan krijgt het  

                     lid omstreeks 30 april jaar 2 een factuur om tijdig te kunnen betalen.  

 

 

7) De sponsorcommissie TC de Kooistee in relatie tot de “Club van 75” 

- De “Club van 75” wordt in de vereniging opgenomen als zelfstandig sub-orgaan van de  

  sponsorcommissie.  

- De sponsorcommissie faciliteert de “Club van 75”en heeft geen stemrecht in de besteding  

  van de ingelegde geldencommissie, want daarover beslissen de leden  

  van de “Club van 75”.  

Internetpagina en publicatie 

– De “Club van 75” krijgt een aparte pagina op de internetsite van TC de Kooistee 

   Op deze pagina wordt de naam van het lid of de bedrijfsnaam opgenomen. Ook wordt 

   hier het overzicht van inkomsten en uitgaven van de “Club van 100” opgenomen. De 

   sponsorcommissie van de vereniging is verantwoordelijk voor het bijhouden van deze 

   pagina. 

– Als een lid van de “Club van 75” een bedrijf is, dan wordt (indien gewenst) het 

   bedrijfslogo op de site opgenomen met een link naar de internetpagina van het bedrijf. 

– Een lid van de “Club van 75” wordt ook opgenomen in de nieuwsbrieven die TC de  

   Kooistee een aantal malen per jaar verspreidt. Binnen deze nieuwsbrief wordt een 

   rubriek opgenomen “mede mogelijk gemaakt door” waar de naam van het lid of de 

   bedrijfsnaam wordt opgenomen. 

– Indien een lid van de “Club van 75” de keuze heeft gemaakt niet op de internetpagina 

   en/of in de nieuwsbrief zichtbaar te willen zijn, dan zorgt de sponsorcommissie van de 

   vereniging ervoor dat die keuze wordt gerespecteerd. Uiteraard is het lid wel bij het 

   vereniging bekend en wordt het lid voor de jaarlijkse bijeenkomst uitgenodigd. Er zal 

   discreet met de persoonsgegevens van het betreffende lid worden omgegaan. 
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- De financiële middelen van de “Club van 75” worden beheerd en geadministreerd door de  

  penningmeester van de vereniging die na elk kwartaal binnen een maand na afloop van het 

  kwartaal een overzicht op hoofdlijnen van inkomsten en uitgaven via de internetsite van de  

  “Club van 75”.  

- Eens per jaar, maar in elke geval binnen drie maanden na afloop van het boekjaar krijgen de 

  leden van de “Club van 75”tezamen met een uitnodiging voor de  

  verantwoordingsbijeenkomst een uitgebreid overzicht van de inkomsten en uitgaven. 

- Op de verantwoordingbijeenkomst wordt door de leden beslist waar de ingelegde gelden aan  

  worden besteed. 

- De sponsorcommissie heeft niet de bevoegdheid te beschikken over de gelden anders dan in  

  dit reglement staat aangegeven. 

 

8) Jaarlijkse bijeenkomsten en activiteiten 

– De sponsorcommissie organiseert jaarlijks in het voorjaar een verantwoordingsbijeenkomst  

   voor de leden van de “Club van 75” waarin uitleg/verantwoording wordt gedaan van de  

   inkomsten en uitgaven van de “Club van 75”. De kosten voor deze bijeenkomst zullen uit de 

   financiële middelen van de “Club van 75” worden betaald zodat deze niet ten laste 

   komen van de vereniging. Daarbij wordt gestreefd om de kosten zo laag 

   mogelijk te houden. 

   De sponsorcommissie faciliteert de “Club van 75” door een digitale raadpleging vooraf over  

   één of meerdere voorstellen voor de bestemming van de ingebrachte gelden. Tijdens 

   deze bijeenkomst kunnen de leden van de “Club van 75” een keuze maken uit de 

   voorstellen. Het bestuur ziet erop toe dat de keuze wordt uitgevoerd. Als er geen keuze 

   kan worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat er geen leden aanwezig zijn, dan kiest de 

   sponsorcommissie in afstemming met het bestuur van TC de Kooistee voor de besteding  

  van de ingebrachte gelden. De keuze wordt gepubliceerd op de internetpagina van de “Club  

  van 75” bekend gemaakt. 

  Als het lid niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan kan het lid geen stem uitbrengen 

  op de verantwoordingsbijeenkomst. 

- In de tweede helft van het boekjaar wordt door de sponsorcommissie” voor de 

  leden van de “Club van 75” een tennistoernooi georganiseerd op een dag in het weekend. 

  De deelname voor de leden van de “Club van 75” is bij het lidmaatschap inbegrepen. 

  De overige kosten zijn voor het lid zelf op de dag van het tennistoernooi. 

  De “Club van 75” stelt voor zowel vrouwelijke als mannelijke winnaars  

  wisselbekers beschikbaar en de winnaars krijgen het predicaat “Winnaars De Club van 75” 

  Dit wordt indien wenselijk gepubliceerd op de internetsite van de  Club van 75”.  

- De bijeenkomsten en activiteiten vinden voor het eerst plaats in 2020. 

 

9) De “Club van 75” en sponsoring: 

- De “Club van 75” is een vorm van sponsoring waarbij het ook voor particulieren 

  (natuurlijke personen) en rechtspersonen (bedrijven en organisaties) mogelijk is om de 

  vereniging met geld te ondersteunen, eventueel zonder lid te zijn van TC de Kooistee. 

- Een lidmaatschap van de “Club van 75” kent andere voorwaarden dan bij sponsoring.  

  Het voornaamste verschil is dat een sponsor niet wordt betrokken bij de bestemming van de 

  financiële middelen die zij inbrengen. Bij de “Club van 75” is dat wel het geval. 
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10) Het boekjaar van de “Club van 75” 

- Het boekjaar van de “Club van 75” is van 1 januari t/m 31 december van het lopend jaar. 

- De uitgaven en ontvangsten worden elk jaar na afloopt van het boekjaar 

  gecontroleerd door de kascommissie van de TC de Kooistee tezamen met de controle op de  

  uitgaven en ontvangsten van de TC de Kooistee.  

- Er wordt een apart verslag voor de “Club van 75”opgesteld door deze kascommissie.  

- Voor het administratieve beheer van de “Club van 75” wordt in de boekhouding van de TC 

   de Kooistee aparte grootboekrekeningen op de balans gecreëerd waarin voor de “Club van  

   75” gecreëerd alle baten en lasten worden geadministreerd. Indien dit voor de transparantie   

  noodzakelijk is, wordt een verdere uitsplitsing in de boekhouding opgenomen. 

 

11) Het lidmaatschap van de “Club van 75” 

- Het lidmaatschap van de ‘Club van 75’ vangt aan op de 1ste van de maand  na de maand van  

  aanmelding en is voor 12 maanden aangegaan.                                                                                                                

- Het lidmaatschap voor de “Club van 75” hoeft dus niet gelijk te lopen met het boekjaar van 

  de “Club van 75”. De reden daarvoor is dat er dan geen verrekening naar tijdsduur aan de 

  orde is en het symbool en geest van de “Club van 75” zijnde het getal 75 duidelijk 

  zichtbaar blijft.   

- Voorbeeld: Aanmelding op 10 juli jaar 1door aanmeldingsformulier ondertekend met datum 

                    10  juli jaar 1 dan gaat lidmaatschap in op 1 augustus jaar 1 van die maand en 

                    t/m 31 juli  jaar 2 erop.  

12) Einde “Club van 75” 

- De “Club van 75” wordt in principe opgericht om gedurende vele jaren een financiële 

  bijdrage te verlenen ten gunste van de activiteiten van TC de Kooistee.  

- Wanneer de “Club van 75” geen leden meer heeft, kan de “Club van 75” worden 

  ontbonden.  

- Een eventueel eindsaldo zal financieel ten gunste van de vereniging TC de Kooistee komen. 

 

13) Tot slot 

- Wanneer er zich omstandigheden, situaties of zaken voordoen waarin dit reglement niet in 

  voorziet, dan ligt de beslissingsbevoegdheid in eerste instantie bij de sponsorcommissie,  

  maar daarbij is afstemming met het bestuur van  TC de Kooistee gewenst. 

- Mocht de sponsorcommissie door welke oorzaak dan ook niet haar functie in relatie tot de  

   “Club van 75” kunnen uitoefenen dan neemt het bestuur van TC de Kooistee deze functie  

   over. 

 

14) Reglement versie en datum 

Dit is het definitieve reglement versie 1 met datum 10 juli 2019. Aanpassingen en wijzigingen 

van het reglement vinden in de toekomst plaats op de verantwoordingsbijeenkomst van de 

“Club van 75” die jaarlijks in het voorjaar wordt georganiseerd.  

Bij eventuele tekortkomingen in dit reglement wordt door de sponsorcommissie in 

afstemming met het bestuur van TC de Kooistee tijdelijk besloten en schriftelijk vastgelegd, 

maar ook gepubliceerd op de internetsite van de “club van 75”. Op de eerstvolgende 

verantwoordingsbijeenkomst wordt een definitief besluit hierover genomen door de leden van 

de “Club van 75”. 

 


