
 

De club van 50 AV Feniks 
Algemene Informatie bulletin  

Het doel 

De club van 50 is door AV Feniks in het leven geroepen om via personen die AV Feniks en de 

atletieksport een warm hart toe dragen, extra financiële middelen te verkrijgen waarmee uitgaven 

bekostigd kunnen worden die buiten de normale begroting vallen. 

Hoe werkt de club van 50 

De club van 50 heeft een eigen bestuur en zal zelf binnen dit bestuur -in overleg met AV Feniks-

bepalen waar behoefte aan is en waar het budget aan besteed wordt. Lid worden van de club van 50 

kan via het aanmeldingsformulier en vervolgens de donatie van €50,00 over te maken naar IBAN: 

NL75INGB0004402373 t.n.v. Atletiek vereniging Feniks met de vernoeming in het bijschrijft ‘De club 

van 50 + uw naam’. Deze donatie is eenmalig per jaar, de club van 50 jaargang loopt van 1 november 

tot en met 31 oktober het daarop volgende jaar.  

Voor wie is de club van 50? 

Iedereen die AV Feniks een warm hart toe draagt en financieel kan en wil ondersteunen kan lid 

worden van de club van 50.  

De club van 50 is een groep betrokken personen die AV Feniks een warm hart toe dragen en graag 

willen bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging en de atletieksport in Amsterdam Zuidoost. 

Iedereen is welkom bij de club van 50. 

Wat krijgt u ervoor terug? 

- Mits gewenst vermelding op de website en in de nieuwsbrief.  

- Twee maal per jaar het AV Feniks club van 50 boekje met daarin de mooie nieuwtjes, verslagen en 

successen van afgelopen seizoen.  

- Gratis deelname aan de club van 50 uitjes.  

-Roem en Eeuwige dankbaarheid van alle leden van AV Feniks. 

Club van 50 bestuur 

De club van 50 heeft een eigen bestuur van 3 tot maximaal 5 leden. Deze bestuurders moeten allen 

lid zijn van de club van 50 van AV Feniks. Het bestuur heeft ten minste de rollen; Voorzitter, 

secretaris en financieel beheerder.  

Oprichtingsbestuur bestaat uit Marjanne Meinsma en Pieter Knotnerus. Het doel is om in het seizoen 

2016-2017 te werken met een volledig zelfstandig club van 50 bestuur.  

  



 

 

 

Reglementen van de club van 50 van AV Feniks per 11 september 2016 

Artikel 1 

Doel 

Het doel van de vereniging is om de inleg te besteden binnen de atletiekvereniging ten behoeve van 

specifieke activiteiten of investeringen. Verzoeken voor besteding van de inleg, door de leden van de 

Club van 50 of door het bestuur van de atletiekvereniging, dienen minimaal 4 weken voor het 

beoogde evenement/ activiteit of investering, schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de 

Club van 50 via clubvan50@avfeniks.nl . 

Artikel 2 

Leden 

Een ieder die zich voor het lidmaatschap heeft aangemeld en zijn contributie van € 50,- heeft voldaan 

is lid van de Club van 50. 

Artikel 3 

Lidmaatschap  

Deelname kost € 50,00 per seizoen. Het lidmaatschap treedt in werking zodra men zich heeft 

aangemeld en loopt elk jaar van 1 november t/m 31 oktober van het daarop volgende jaar. Elk lid 

ontvangt een exemplaar van dit reglement. De namen van de leden zullen (mits gewenst) 

gepubliceerd worden op de website en in de nieuwsbrief. 

Artikel 4 

Beëindiging lidmaatschap  

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd aan het eind van het seizoen. De mogelijkheid bestaat 

om aan het eind van het seizoen het lidmaatschap te beëindigen. 

Artikel 5 

Geldmiddelen  

Door de inleg van de leden zal er jaarlijks een bedrag te besteden zijn, van "Het aantal leden 

vermenigvuldigt met € 50,- " De financiën worden beheerd door het bestuur van de "Club van 50". De 

financiën zullen worden gecontroleerd door twee leden uit de Club van 50. De club van 50 heeft een 

eigen post in de boekhouding. 

Artikel 6 

Beheer  

Het budget zal beheerd worden door het bestuur. Het bestuur bestaat uit 3-5 leden van de Club van 

50. De bezetting van het bestuur zal jaarlijks worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse vergadering. Het 

bestuur bepaalt waaraan de inleg van de leden uitgegeven zal worden. Primair is dat de uitgaven van 

de club geen structureel karakter mogen hebben. 

Artikel 7 

Voorstellen  

Door alle leden kunnen voorstellen tot wijziging of aanvullingen van dit reglement schriftelijk worden 

ingediend bij de secretaris van de Club van 50 via clubvan50@avfeniks.nl. 

Artikel 8 

Verantwoording van de bestedingen  

Tijdens de Algemene leden vergadering van de Club van 50 zullen de bestuurders de leden 

informeren over de bestedingen. Tijdens deze Algemene Leden Vergadering van de Club van 50 

kunnen de leden zich uitspreken over deze bestedingen en met suggesties voor de toekomst komen. 

Artikel 9 

Vergaderingen  

De bestuurders zullen alle leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De leden zullen 

persoonlijk worden uitgenodigd voor de vergadering die minimaal één maal per jaar zal plaats vinden. 
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