Club van Honderd - vv Winkel
Huishoudelijk reglement
Artikel 1. algemene bepalingen.
1. De “Club van Honderd” is op 7 oktober 1994 opgericht en is gezeteld in Winkel. De club is
niet notarieel opgericht en derhalve geen rechtspersoon.
2. De club is een commissie “hangende” onder de rechtspersoon vv Winkel.
3. De commissie kent een bestuur en leden. Het bestuur wordt in principe geworven onder de
leden, uitzonderingen hierop zijn mogelijk.
4. De ledenvergadering is het hoogste orgaan. Een ledenvergadering wordt gehouden indien
het bestuur daar aanleiding toe ziet en/of 3 leden of meer aangeven een ledenvergadering
gehouden te zien worden. Een ledenvergadering wordt minimaal 14 dagen vooraf
aangekondigd inclusief een agenda.
5. Ter verantwoording aan het bestuur van de vv Winkel en aan de leden van de commissie
voert het bestuur een financiële administratie. Jaarlijks wordt een afschrift hiervan aan het
bestuur van de vv Winkel overhandigd.
6. Het bestuur van de vv Winkel heeft geen directe invloed op de commissie, noch in het
benoemen van bestuursleden, noch in de doelstellingen en het financiële beleid.
7. Drie leden van de CvH kunnen bij het bestuur een voorstel doen voor uitgave aan
jeugdsporters/ verenigingen in de kernen Winkel en Lutjewinkel, anders dan v.v. Winkel.
Artikel 2. doelstelling.
1. Het doel van de “Club van Honderd” is het financieel ondersteunen van activiteiten ten
behoeve van de vv Winkel.
2. Extra aandacht wordt geschonken aan jeugdige sporters.
Artikel 3. lidmaatschap.
1. De aanmelding kan bij een bestuurslid van de “Club van Honderd” plaatsvinden.
2. Start van het lidmaatschap kan gedurende het gehele seizoen. Voor ieder seizoen of gedeelte
van het seizoen wordt de volledige bijdrage gerekend ( zie ook art. 8 ).
3. Soort leden: er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone leden en gecombineerde leden in
de hoogte van de bijdrage. Gecombineerde leden zijn leden die voetballen en dus ook
contributie aan de vv Winkel betalen.
4. Per 1-4-2015 is de bijdrage voor nieuwe CvH leden die ook voetballen en contributie betalen
aan vv Winkel gelijk aan die van gewone leden.

Artikel 4. bestuur.
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden.
2. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
3. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen en leiden van de vergaderingen
en roept minstens éénmaal per jaar alle leden bijeen voor de jaarvergadering.

4. De penningmeester legt jaarlijks, tijdens de jaarvergadering, verantwoording af aan de leden
over het financiële beleid.
Artikel 5. bestuursverkiezing.
1. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar. De voorzitter, secretaris en
penningmeester zullen niet gelijktijdig aftredend zijn. Aftredende bestuursleden zijn terstond
herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de
plaats van zijn voorganger in.
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde
kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de Algemene
Ledenvergadering. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door
stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.
Artikel 6. kascommissie.
1. De kascommissie controleert, telkens voorafgaand aan de algemene ledenvergadering, de
financiën en brengt daar op de ledenvergadering verslag van uit.
2. De kascommissie bestaat uit twee leden, niet zijnde bestuursleden.
3. Elk jaar treedt het langstzittende lid af en wordt uit de leden een nieuw lid benoemd.
Artikel 7. financiële bijdrage.
1. De jaarlijkse bijdrage wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 8. boekjaar.
1. Het boekjaar zal gelijk zijn aan het boekjaar van de voetbalvereniging, ofwel van 1 juli tot en
met 30 juni.
Artikel 9. wijziging van het huishoudelijk reglement.
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een meerderheid van
stemmen van de aanwezige leden .
Artikel 10. slotbepalingen.
1. In situaties waarin niet is voorzien beslist het bestuur van de Club van Honderd.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering d.d. 30 maart 2015.

Namens het bestuur:

Voorzitter,

Secretaris,

