
 
 

Club van 50  L.T.C. Bijstervelden  
  

 

Wat is de Club van 50?  
De Club van 50 zet zich in om verschillende wensen en verbeterplannen binnen onze vereniging 

mogelijk te maken, zodat de vereniging er sterker en beter van wordt. Iedereen weet dat het 

realiseren van zaken veel geld kost. Om hier een extra impuls aan te kunnen geven, kun je lid worden 

van de club van 50. Kortom, draag jij je vereniging ook een warm hart toe en wil je bijdragen aan o.a. 

vernieuwing en vooruitgang van onze tennisvereniging, kom erbij! 

 

Wie kan lid worden van de Club van 50?  

Iedereen die L.T.C. Bijstervelden een warm hart toedraagt, kan lid worden van de Club van 50.  

Leden, oud-leden, familie van (jeugd)leden, bedrijven, competitieteams, donateurs, etc… 

  

Wat moet je doen om lid te worden?  

Om lid te worden van de ‘Club van 50’ hoef je slechts eenmaal per jaar € 50,= te doneren. Het 

lidmaatschap is geldig voor één jaar, van 1 januari t/m 31 december. Deze jaarlijkse donatie wordt 

ieder jaar verlengd, tenzij je vóór 31 december van het lopende kalenderjaar het lidmaatschap 

schriftelijk opzegt bij het bestuur van L.T.C. Bijstervelden. Je kunt je aanmelden via het bijgevoegde 

inschrijfformulier welke ook op de website is te vinden is. Dit formulier graag volledig ingevuld 

mailen naar bestuur@ltcbijstervelden.nl of posten in de witte brievenbus in Baan 7. 

  

Wat krijg je er als lid voor terug?  

1. Een vermelding op de ‘Club van 50’ muur bij de deur van het clubhuis. Onze sponsor KOPAK 

maakt voor elk lid een mooi muurbordje. 

2. Een vermelding op de website en in de ClubApp.  

3. 1 keer per jaar een bedankavond – vergadering om de bestemming van het geld te bepalen. 

4. Eeuwige dankbaarheid en roem – wie wil dat nou niet! 

5. En het belangrijkste is dat jij er voor zorgt dat er iets extra’s gedaan kan worden voor de 

leden van L.T.C. Bijstervelden!  

  

Wat gebeurt er op de bedankavond?  

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 het 

binnengekomen geld van de Club van 50.  Je kunt lid worden met je bedrijf, als particulier, team of 

met meerdere personen. Bij meerdere personen zal 1 persoon zijn of haar stem tijdens 

vergaderingen uit mogen brengen.  

  

Ieder lid (lees; per naambordje) kan uiterlijk twee weken voor de bedankavond een voorstel indienen 

wat er gerealiseerd kan worden met het opgebrachte geld van de Club van 50. Vanzelfsprekend 

zullen de ideeën eerst worden besproken binnen het verenigingsbestuur, aangezien de bestemming 

niet mag botsen met het beleid van het bestuur. Op de bedankavond mag elk Clublid (1 per 

naambordje) 1 stem. Zo wordt uiteindelijk bepaald waar het geld voor de jaarlijkse bestemming naar 

toe gaat.  Op de Algemene Ledenvergadering zal bekend gemaakt worden waaraan het geld van de 

Club van 50 besteed gaat worden en zal verantwoording worden afgelegd over de besteding van het 

geld van het voorgaande jaar.  
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