
Het eerste jaar zal direct na de aanmelding voor de “Club van 50 de rekening volgen, vanaf het tweede jaar 
zal deze in het begin van het jaar worden toegezonden c.q. zal het bedrag worden afgeschreven.  
 

 
Postbus 8005 -3009 AA Rotterdam 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER “ CLUB VAN 50 “ 
 
 

Ja!!!!!!!! 

 Ik steun PhARO en word lid van de “ Club van 50 “ . 
 
Naam  :  
Adres  : 
Postcode :    Woonplaats : 
Telefoon : 
 
Bijdrage 0 € 50 

0 Een hoger bedrag te weten: € 
 
 
U kunt PhARO machtigen genoemd bedrag jaarlijks automatisch van uw reke-
ning af te schrijven 
 
Automatische incasso: 0 Ja 
    0 Nee 
 
 
 
 
…………..  ……………………………           …………………………… 
(datum)  (plaats)   (handtekening) 
 
 
De leden van de Club van 50 ontvangen jaarlijks omstreeks de maand januari 
een factuur. Opzegging kan simpel door een berichtje (voor 1 december!) aan 
het bestuur van TV PhARO. 



Het eerste jaar zal direct na de aanmelding voor de “Club van 50 de rekening volgen, vanaf het tweede jaar 
zal deze in het begin van het jaar worden toegezonden c.q. zal het bedrag worden afgeschreven.  
 

 
 
Reglement “ club van 50”  TV PhARO 
 
1. Leden van de “Club van 50” kunnen zijn leden, oud-leden van PhARO, bedrijven, instellingen etc. 

Kort samengevat: iedereen die de vereniging wil steunen! 
 
2. Ieder lid van de “Club van 50” krijgt een bordje met zijn/haar naam op een te maken bord van de 

“Club van 50”. Dit komt op een duidelijk zichtbare plaats in het clubgebouw.  
 

3. Het geld dat via de “Club van 50” beschikbaar komt, wordt aangewend voor zaken die niet uit de 
reguliere begroting van PhARO (kunnen) worden betaald. Ze kunnen betrekking hebben op alles 
wat de kwaliteit van de accommodatie verbeterd en/óf voor specifieke inspanningen voor de 
jeugd en het organiseren van een jaarlijkse feestelijke tennisactiviteit t.b.v. de “Club van 50” als 
daar belangstelling voor is. De keuze voor de aanwending van de middelen wordt gemaakt door 
het bestuur van PhARO en wordt bekend gemaakt in de tennisflits en op de website.  

 
4. Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen worden apart geboekt en zal buiten de reguliere exploita-

tie van de vereniging blijven. Het beheer van de gelden vindt plaats onder auspiciën van de pen-
ningmeester. 

 
5. Het bestuur is niet verplicht om ieder jaar de ontvangen bijdragen van de leden van de “Club van 

50” te besteden. Afhankelijk van de behoeften van de vereniging is het ook mogelijk de middelen 
gedurende meerdere jaren te reserveren. 

 
6. Men wordt lid door het invullen van een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is op 

www.tvpharo.nl te downloaden en is ook in het clubgebouw aanwezig. Bij de start van de actie 
“Club van 50” zal het in de Tennisflits worden opgenomen. 

 
7.  Het lidmaatschap van de “Club van 50” loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient te 

gebeuren vóór 1 december voorafgaand aan het verenigingsjaar waarin men de opzegging wil la-
ten ingaan. Zolang van een lid geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt diens lid-
maatschap elk jaar stilzwijgend verlengd. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de “Club van 
50” wordt het naambordje uit het clubgebouw verwijderd. 

 
8. De bijdrage voor de “Club van 50’ wordt betaald – minmaal € 50 - d.m.v. een overboeking op het 

rekeningnummer van TV PhARO onder vermelding "Club van 50 PhARO” of via een automatisch 
incasso. Dit kun je aangeven op het inschrijfformulier (de voorkeur gaat uit naar de incassomach-
tiging, omdat dit het nodige werk scheelt). Als de betaling is verwerkt, wordt het naambordje 
gemaakt en opgehangen in het clubgebouw. 

 
9. Jaarlijks, legt het bestuur van TV PhARO schriftelijk, verantwoording af aan de leden van de “Club 

van 50” over de besteding van de middelen. 
 

 

 
 


