Reglement van de Vrienden van Blauw Wit ’66
Artikel 1. Naam
Deze “Vriendenclub” draagt de naam Vrienden van Blauw Wit ’66 (hierna te noemen:
Vrienden) en maakt onderdeel uit van de zaterdagvoetbalvereniging Blauw Wit ’66
(hierna te noemen: BW ’66).
Vanwege deze “band” behoeft dit reglement, alsmede eventuele wijzigingen van dit
reglement, de goedkeuring van het bestuur van BW ’66.

Artikel 2. Doelstelling
a. het ondersteunen van BW ‘66 in al haar geledingen door extra gelden te
genereren, die het mogelijk maken bijzondere wensen te vervullen en/of
investeringen uit te voeren.
Dit kan zowel de jeugd als de senioren betreffen als ook de accommodatie of
de organisatie.
b. het jaarlijks organiseren van één of meer gezellige en/of interessante
activiteiten voor de leden van de Vrienden.
c. Het in principe jaarlijks beschikbaar stellen van een bedrag aan een door de
leden nader te bepalen, bij voorkeur plaatselijk of regionaal, goed doel.

Artikel 3. Lidmaatschap en jaarlijkse bijdrage
a. Iedereen die BW ‘66 een warm hart toedraagt kan lid worden van de Vrienden,
dus ook niet-leden.
b. Aanmelden als lid dient plaats te vinden met het daarvoor beschikbare
aanmeldingsformulier. Het bestuur draagt zorg voor een actuele ledenlijst.
c. De jaarlijkse bijdrage voor een lid van de Vrienden bedraagt €100,--.
d. Het lidmaatschap is in principe steeds voor één jaar en wordt jaarlijks
stilzwijgend verlengd. Een jaar is gelijk aan het verenigingsjaar (boekjaar) van
BW ’66, t.w.1 juli tot en met 30 juni.
e. De jaarlijkse bijdrage van €100,-- wordt in twee termijnen van € 50,-geïncasseerd, t.w. eind augustus en eind januari.
Ieder lid machtigt daartoe het bestuur van de Vrienden tot wederopzegging.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt
opgezegd vindt door het bestuur van de Vrienden geen terugbetaling van de
reeds betaalde bijdrage plaats.
f. Het lidmaatschap eindigt:
- door opzegging door het lid (schriftelijk of per email) bij het bestuur van de
Vrienden. Opzegging dient te geschieden minimaal twee maanden vóór
aanvang van een nieuw verenigingsjaar.
- door overlijden van het lid;
- door opzegging door het bestuur van de Vrienden indien een lid zijn
verplichtingen jegens de Vrienden niet nakomt.

Artikel 4. Bestuur
a. Het bestuur van de Vrienden bestaat uit tenminste drie personen, t.w. een
voorzitter, secretaris en penningmeester.
Met uitzondering van de penningmeester (zie hierna bij d) worden de
bestuursleden door de algemene ledenvergadering van de Vrienden uit de
leden benoemd.
Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie personen bestaat blijft het
niettemin bevoegd zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering
bijeen te roepen waarin in die vacature(s) wordt voorzien.
b. Bestuurdersleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door
tenminste tien leden.
c. De functies binnen het bestuur worden, met uitzondering van de
penningmeester (zie hierna bij d) onderling verdeeld.
d. De penningmeester van BW ’66 is om redenen van praktische aard tevens
penningmeester van de Vrienden en als zodanig een toegevoegd bestuurslid
die dus niet wordt benoemd door de algemene ledenvergadering.
Hij is tevens de contactpersoon van de Vrienden met het bestuur van BW ’66.
e. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn na die
periode weer herkiesbaar.
Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast waarbij, zo mogelijk, jaarlijks
bestuurdersleden aftreden.

Artikel 5. Algemene ledenvergadering
a. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van een boekjaar een
algemene ledenvergadering gehouden. De leden ontvangen daarvoor
tenminste twee weken van tevoren schriftelijk of per email een uitnodiging met
agenda van het bestuur.
b. In deze algemene ledenvergadering zal het bestuur rekening en
verantwoording afleggen van de financiën van de Vrienden, waarbij per
activiteit en project de kosten zullen worden getoond.
c. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene
ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge voor zijn beleid voor zover
dat uit de stukken blijkt.

Artikel 6. Betalingsverkeer
Ten behoeve van het ontvangen van de jaarlijkse bijdragen, eventuele andere
inkomsten en het doen van betalingen zal er door het bestuur een bankrekening
worden geopend die zal worden beheerd door de penningmeester van de Vrienden.

Artikel 7. Besteding van de bijdragen
a. Van de jaarlijkse bijdragen wordt 70% besteed aan de doelstelling als
genoemd in artikel 2 onder a van dit reglement (het ondersteunen van BW ’66
in al haar geledingen met extra gelden).
In een algemene ledenvergadering bepalen de leden met meerderheid van
stemmen aan welke bijzondere wens(en) deze gelden zullen worden besteed.
b. De bijzondere wensen met betrekking tot bepaalde ondersteuningen en/of
investeringen dienen in goed overleg met het bestuur van BW ’66 tot stand te
komen.

c. Het is mogelijk dat de leden besluiten om de jaarlijkse bijdragen, geheel of
gedeeltelijk, enkele jaren op te sparen, zodat voor een specifiek doel of
investering een grote(re) bijdrage aan BW ’66 kan worden verleend
d. De overige 30% is beschikbaar om te besteden voor de in artikel 2 onder b en
c van dit reglement genoemde doelstellingen (activiteiten van de Vrienden zelf
en een goed doel).
Een besteding voor een goed doel dient ook met meerderheid van stemmen
plaats te vinden door de algemene ledenvergadering.

Artikel 8. Oprichting
Dit reglement is tot stand gekomen tijdens de bijeenkomst van adspirant-leden op
9 februari 2015, waarin is besloten tot oprichting van de Vrienden van Blauw Wit ’66.

Artikel 9. Slotbepalingen
a. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de leden van de
Vrienden op de algemene ledenvergadering;
b. Wijziging van dit reglement kan alleen geschieden in een algemene
ledenvergadering van de Vrienden;
c. Ingeval van opheffing van de Vrienden vervalt het opgebouwde vermogen
automatisch aan BW ’66.
Goedgekeurd door het bestuur van BW ’66 in zijn vergadering van 2 februari 2015.

