Reglement “Club van 100” van v.v. WWNA
DOELSTELLING
De Cv100 is een onafhankelijk onderdeel binnen WWNA. De Cv100 heeft leden die een
geldelijke bijdrage leveren aan de Cv100 € 50,--. De gelden van de Cv100 zullen worden
besteed aan zogenaamde bijzondere uitgaven voor WWNA en mogen niet gebruikt worden
om de begroting van WWNA sluitend te krijgen c.q. te houden. Bij bijzondere uitgaven
denken we aan speciale activiteiten, verfraaiing van de accommodatie en materialen voor
training en wedstrijden buiten de normale materialen. Aanvragen zullen per geval worden
beoordeeld. Elk jaar legt het bestuur van de Cv100 verantwoording af tijdens de algemene
vergadering van de Cv100.
HET BESTUUR VAN DE CLUB VAN 100
Het bestuur dient te bestaan uit ten minste 3 bestuursleden (voorzitter, secretaris en
penningmeester), elke met een gelijk geldende stem. De zittende bestuursleden geven bij de
jaarvergadering aan of ze herkiesbaar zijn. Indien er aftredende bestuursleden zijn, kunnen
leden van de Cv100 zich verkiesbaar stellen. Verkiezing zullen worden gehouden tijdens de
jaarvergadering. Minimale termijn voor een bestuurslid is 12 maanden. Een aftredend
bestuurslid dient dit minimaal 3 maanden voor aanvang van de jaarvergadering aan te geven
aan het bestuur van de Cv100.
LEDEN
1.1 De aanvraag voor het lidmaatschap kan middels het invullen en ondertekenen van een
inschrijfformulier.
1.2 Betaling geschiedt bij voorkeur door het afgeven van een machtiging voor automatische
afschrijving per half jaar/jaar. Contante betaling is ook toegestaan.
1.3 Iedere lid van de Cv100 heeft het recht kennis te nemen van het reglement.
1.4 Ieder persoon of bedrijf kan één keer als lid worden ingeschreven. Extra donaties
op naam van dezelfde persoon/bedrijf zijn mogelijk, maar hebben geen
invloed op het aantal leden van de club van 100.
1.5 Vanaf de leeftijd van 18 jaar mag men zelfstandig lid zijn. Iedere persoon
beneden de 18 jaar dient een verklaring van toestemming van de ouders te
overhandigen.
1.6 Het lidmaatschap eindigt:
a) door opzegging bij het bestuur van de Club van 100
b)bij overlijden
1.7 De leden zijn gehouden tot het betalen van de toegezegde financiële bijdrage
voor minimaal één jaar.
1.8 Het lidmaatschap loopt per voetbalseizoen
INVESTERINGEN / INVESTERINGSAANVRAGEN
2.1 Ieder lid van de Cv100 en ieder lid van WWNA heeft het recht om een
investeringsaanvraag in te dienen. Deze aanvraag dient ingediend te worden bij het
bestuur van de Cv100. De Cv100 zal het bestuur van WWNA informeren over de
investeringsaanvraag.
2.2 Bij investeringen boven de € 1.000,-- dienen minimaal 3 offertes aan gevraagd te worden,
waarbij de uitdrukkelijk voorkeur ligt bij sponsoren van WWNA
2.3 Het bestuur van de Cv100 heeft de bevoegdheid om over investeringen lager dan
€ 2.000,-- zelfstandig een besluit te nemen.

2.4 Investeringen hoger dan € 2.000,-- worden door middel van een nieuwsbrief voorgelegd
aan de leden, waarbij de mogelijkheid tot bezwaar aanwezig is. Definitieve besluit
komt tot stand door stemming van de leden tijdens de jaarvergadering of speciaal
belegde vergadering.
2.5 Uit continuïteit-overweging streeft de Cv100 zich minimaal 25% van de jaarlijkse
inkomsten in kas te houden
2.6 Investeringen worden in principe alleen toegekend als deze een toegevoegde waarde
hebben voor WWNA en waarvoor binnen WWNA geen budget beschikbaar is.
2.7 De gelden van de Club van 100 worden te allen tijde buiten de begroting van WWNA
gelaten.
2.8 De financiële stukken en onderliggende documenten van de Cv100 worden gecontroleerd
door de Kascontrole commissie van WWNA.
2.9 Bij opheffing van de Club van 100 vervalt het opgebouwde vermogen aan WWNA
SLOTBEPALINGEN
3.1 Dit reglement kan alleen door de jaarvergadering worden gewijzigd dan wel worden
aangevuld. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
Cv100.
3.2 Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de ledenvergadering, welke is gehouden
op dinsdag 1 november 2016.

