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VOORWOORD 

De meeste leden van WION zijn al betrokken bij onze vereniging en doen al veel voor de 
vereniging. Maar toch heeft een club als WION altijd (meer) geld nodig om in de volle 
breedte de club te worden die we graag willen zijn. Daarom is er een Club van 50 opgericht 
die eraan kan bijdragen om de doelstellingen van RKC WION te verwezenlijken. 
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1 ALGEMENE INFORMATIE CLUB VAN 50 

1.1 Doel van de Club van 50 

Voor veel mensen die RKC WION een warm hart toedragen is het sponsoren van een 
reclamebord te kostbaar. Om toch de mogelijkheid te bieden om, geheel op 
vrijwillige basis, een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging is de Club van 
50 opgericht. Het doel van de Club van 50 is extra inkomsten te genereren voor RKC 
WION. De opbrengst van de Club van 50 wordt gebruikt voor zaken die niet direct uit 
de jaarlijkse begroting van RKC WION betaald worden. Denk dan bijvoorbeeld aan 
bijdragen voor speciaal materiaal voor de jeugd, het kamp, trainingskampen, 
aanleg/onderhoud terras en speeltuin, verfraaien van het clubhuis, een nieuwe 
audio/video apparatuur, trainingspakken voor jeugdtrainers, clinics voor 
trainers/spelers, enz. Met andere woorden, heel RKC WION profiteert van de 
opbrengsten van de Club van 50. 

1.2 Werkwijze van de Club van 50 

Eén keer per seizoen wordt er voor de leden van de Club van 50 een bijeenkomst in 
het clubhuis georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst bepalen de leden van de Club 
van 50 aan welke doelen het geld wordt besteed. Dit onder het genot van een hapje 
en een drankje, want ook hier staat de gezelligheid en sfeer centraal. 

1.3 Wie kunnen lid worden van de Club van 50? 

Iedereen die RKC WION een warm hart toedraagt, kan lid worden. Vrienden, 
vriendinnen, opa’s, oma’s, vaders, moeders, buren, etc. Ook bedrijven kunnen lid 
worden van de Club van 50.  

1.4 Wat zijn de kosten? 

De kosten bedragen € 50,- (of een veelvoud daarvan) per jaar.  Het lidmaatschap van 
de Club van 50 wordt aangegaan voor minimaal één jaar. Als dat jaar voorbij is, 
ontvang je een berichtje met de mededeling dat je lidmaatschap verlengd wordt, 
tenzij je reageert dat je je bijdrage wilt stopzetten. Daarom is het natuurlijk wel van 
belang dat we over je juiste gegevens beschikken. 

1.5 Wat krijg je ervoor terug? 

Veel waardering en sympathie vanuit de vereniging. Op de webpagina van de Club 
van 50 en op het scherm in het clubhuis komt een mooie vermelding te staan met de 
namen van de leden. 
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1.6 Hoe kan je lid worden van de Club van 50?  

Heb je interesse om lid te worden? Dan kun je het inschrijfformulier invullen, 
ondertekenen en inleveren bij het secretariaat van RKC WION tav de Club van 50, óf 
door een e-mail te sturen naar clubvan50@wion.nl met het ingevulde 
inschrijfformulier als bijlage. 

Na ontvangst van het ingevulde formulier ontvang je informatie over de Club van 50 
en een betaalverzoek waarmee je de contributie kunt overmaken. 

Het inschrijfformulier van de club van 50 kun je vinden op https://www.wion.nl/club-
van-50-rkc-wion Wil je het inschrijfformulier per mail ontvangen, stuur dan een e-
mail naar clubvan50@wion.nl  

1.7 Meer informatie  

Wil je meer weten over de Club van 50, stuur dan een mail naar clubvan50@wion.nl  
  

mailto:clubvan50@wion.nl
https://www.wion.nl/club-van-50-rkc-wion
https://www.wion.nl/club-van-50-rkc-wion
mailto:clubvan50@wion.nl
mailto:clubvan50@wion.nl
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2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RKC WION CLUB VAN 50 
 
 

Hieronder vind je het huishoudelijk reglement van de WION Club van 50. 

1. De Club van 50 is een zelfstandig orgaan binnen RKC WION.  
2. Het aantal leden van de Club van 50 is onbeperkt.  
3. Namen van deelnemers worden gedurende het lidmaatschap op de website 

www.wion.nl vermeld.  
4. Leden van de Club van 50 worden via de website en e-mail van informatie 

voorzien. 
5. De inleg voor het lidmaatschap bedraagt € 50,- (of een veelvoud daarvan) per 

jaar.  
6. Van dit bedrag wordt € 10,- gereserveerd voor diverse kosten, waaronder een 

gezellige avond voor de leden van de Club van 50. De rest komt ten goede aan 
RKC WION.  

7. Opgave kan op persoonsnaam of bedrijfsnaam door het inleveren van het volledig 
ingevulde en ondertekende inschrijfformulier bij het secretariaat van RKC WION, 
of door het formulier te versturen naar het e-mail adres clubvan50@wion.nl .  

8. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt je een mail met een 
betaalverzoek voor het lidmaatschap van de Club van 50. 

9. Het lidmaatschap van de Club van 50 is voor minimaal één jaar. Als dat jaar 
voorbij is, ontvangt je een mail met een betaalverzoek om het lidmaatschap voor 
één jaar te verlengen, of om het lidmaatschap te beëindigen.  

10. Suggesties voor het te besteden doel kunnen jaarlijks door commissies of het 
bestuur van RKC WION per mail ingediend worden bij de Club van 50.  

11. Tijdens het jaarlijkse “gezellig samenzijn” van de Club van 50, beslissen de 
aanwezige leden door stemming over de doelen waaraan het beschikbare geld 
wordt besteed. 

12. Tijdens deze bijeenkomst wordt inzicht gegeven in de inkomsten en uitgaven van 
de Club van 50. 

13. De penningmeester van RKC WION fungeert als kascontrolecommissie. 

http://www.wion.nl/
mailto:clubvan50@wion.nl

