Sikopi Club van 50
Reglement

Artikel 1

Doel

De Sikopi Club van 50 heeft ten doel om korfbalvereniging Sikopi financieel te ondersteunen.
Dit kan door te investeren in materialen, kleding en accommodatie van K.V. Sikopi, dan wel
door anderszins een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de vereniging door
ondersteuning van activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de
doelstellingen van K.V. Sikopi in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2

Leden

Een ieder die zich voor het lidmaatschap heeft aangemeld is lid van de Sikopi Club van 50.
Personen, maar ook groepen van personen, instellingen, verenigingen, stichtingen en
uiteraard ook bedrijven kunnen lid worden.

Artikel 3

Lidmaatschap

Lidmaatschap kost 50,00 euro per jaar. Inning van deze contributie geschiedt via
overschrijving aan het begin van de maand januari. Het lidmaatschap treedt in werking zodra
men zich heeft aangemeld en loopt in principe van 1 januari t.e.m. 31 december van
hetzelfde jaar.
De namen van de leden zullen op een bord in de kantine te zien zijn en worden tevens
gepubliceerd op de website van K.V. Sikopi. Deze namen mogen geen reclame-uitingen
bevatten, dit ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 4

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd aan het einde van de periode.
Opzegging kan op elk moment gebeuren, met dien verstande dat er geen contributie wordt
gerestitueerd.

Artikel 5

Bestuur

Het bestuur van de Sikopi Club van 50 bestaat uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester. De voorzitter is bij voorkeur een lid van de Sikopi Club van 50. De secretaris
is lid van de financiële commissie en de penningmeester is de penningmeester van K.V.
Sikopi.
De Sikopi Club van 50 valt onder de verantwoordelijkheid van de financiële commissie van
K.V. Sikopi.

Artikel 6

Budget

Het te besteden budget is gelijk aan het totale bedrag aan ingelegde contributie.

Artikel 7

Investeringsvoorstellen

Leden van de Sikopi Club van 50 kunnen voorstellen indienen voor de besteding van het
beschikbare budget. Ook het bestuur van K.V. Sikopi zal jaarlijks een voorstel indienen. De
voorstellen moeten voorzien zijn van een financiële onderbouwing.

Artikel 8

Jaarlijkse bijeenkomst

Het bestuur schrijft jaarlijks een bijeenkomst uit. Deze bijeenkomst, in de kantine van K.V.
Sikopi, zal in principe in de tweede helft van januari plaats vinden. Tijdens deze bijeenkomst
zal er verantwoording worden afgelegd over de bestedingen van het afgelopen seizoen.
Alle ingediende voorstellen voor het komende seizoen worden kenbaar gemaakt en de
aanwezige leden kunnen hun stem hierop uitbrengen. De leden van de Sikopi Club van 50
bepalen dus zelf waar het beschikbare geld aan wordt besteed.

Artikel 9

Uitvoering

Het ten uitvoer brengen van de door de leden gekozen investeringsvoorstellen ligt bij het
bestuur van K.V. Sikopi. Het bestuur van K.V. Sikopi zal deze voorstellen toetsen op de
financiële haalbaarheid, aan wettelijke criteria, aan reglementen van KBKB en aan haar eigen
beleidsuitgangspunten.

