
Artikel 1. Naam
De “commissie” draagt de naam “Club van 50” en is gevestigd te 
Hilversum. 

Artikel 2. Algemeen
De “Club van 50” geldt als een zelfstandig opererende commissie met een 
eigen voorzitter, secretaris en penningmeester.
Aangezien de activiteiten binnen deze commissie een directe uitstraling 
naar de vereniging hebben (zowel qua imago als qua materiële zaken) 
wordt per kwartaal schriftelijk verslag gedaan van de vorderingen en de 
financiële stand van zaken via de nieuwsbrief van de vereniging en op de 
website www.hurricanes.nl.

Artikel 3. Doelstelling
De “Club van 50” zal bestaan uit leden en bedrijven welke de vereniging 
met hun geldelijke ondersteuning een warm hart toedragen. Met 
hun jaarlijkse bijdrage (met een minimum van € 50,=)  stellen de 
leden het bestuur van de commissie in staat om vooraf genoemde 
zaken of projecten op te starten en wordt financieel ook een aantal 
verenigingsactiviteiten ondersteund, die een meerwaarde hebben voor 
de vereniging.

Artikel 4. Lidmaatschap
a. Eenieder (zowel personen als bedrijven e.d.) kan lid worden van de 
“Club van 50”.
b. De bijdrage van een lid is minimaal € 50,=  inclusief BTW per seizoen en 
wordt gezien als schenking (donatie). Als dank voor de donatie wordt de 
naam van het lid op een groot bord in de
kantine vermeld.
c. De “Club van 50” zal elk seizoen ieder lid een nota toesturen. De nota 
dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Indien deze termijn verstrijkt 
zonder betaling dan zal de naamsvermelding op het bord worden 
verwijderd en wordt het lidmaatschap als beëindigd beschouwd.
Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
d. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door het lid zelf (door 
schriftelijk en/of per e-mail op te zeggen bij het Bestuur van de “Club van 
50”)

Artikel 5. Bestuur
Het bestuur van de “Club van 50” bestaat uit minimaal drie leden.
a. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering van de 
“Club van 50” benoemd bij een meerderheid (één meer dan de helft) der 
uitgebrachte stemmen.
b. Een (kandidaat) bestuurslid kan door het Bestuur van de vereniging 
worden voorgedragen, waarbij de voordracht wordt vermeld op de 
uitnodiging van de algemene ledenvergadering. Eveneens kunnen leden 
een voordracht doen (indien schriftelijk ondersteund door tenminste tien 
leden), waarbij een dergelijke voordracht minstens 24 uur voor aanvang 
van de ledenvergadering is ontvangen door het Bestuur.
c. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van minimaal drie 
jaren, en zijn na die periode herkiesbaar. 

Artikel 6. Ledenvergadering
a. De ledenvergadering van de “Club van 50” zal eens per seizoen worden 
gehouden. De leden ontvangen minstens twee weken van tevoren een 
uitnodiging.
b. Tijdens de ledenvergadering zal het Bestuur van de “Club van 50” 
het gevoerde beleid (d.w.z.: welke activiteiten zijn georganiseerd, 
welke bestedingen hebben plaatsgevonden etc.) sinds de vorige 
ledenvergadering toelichten.
c. Tijdens de ledenvergadering zal het Bestuur van de “Club van 50” de 
financiële situatie van de “Club van 50” toelichten. Niet alleen zal de 
actuele financiële situatie worden getoond, doch ook de ontwikkeling 
hierin in de periode sinds de vorige ledenvergadering zal worden 
getoond. Per georganiseerde activiteit zullen de kosten ervan worden 
getoond. 

Artikel 7. Betalingen door de “Club van 50”
a. Vanwege het ontvangen van donaties en het doen van betalingen zal 
er een bankrekening zijn die wordt beheerd door de penningmeester van 
“Club van 50”.
b. Dit betekent dat betalingen van de “Club van 50” alleen na 
toestemming van het bestuur via de penningmeester worden gedaan.
c. Verzoeken tot betaling dienen door minstens twee bestuursleden 
van de “Club van 50” te worden ondertekend (bij bedragen tot EUR 250 
volstaat ondertekening door 1 bestuurslid).
d. Vanwege het normaalgesproken beperkt aantal activiteiten/uitgaven 
gedurende een seizoen zal vooralsnog niet een Kascommissie worden 
ingesteld. Wel hebben de leden het recht om tijdens de algemene 
ledenvergadering de door de “Club van 50” betaalde rekeningen en/of 
bankafschriften van de “Club van 50” in te zien.

Artikel 8. Werkwijze van bestedingen
a. In de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering wordt de 
leden opgeroepen wensen en ideeën voor besteding van de middelen 
op te geven bij het Bestuur van “Club van 50” (liefst vóór aanvang van 
de algemene ledenvergadering). Eveneens kan aan het Bestuur van 
de vereniging, jeugdcommissie e.d. worden gevraagd of men concrete 
ideeën heeft.
b. Tijdens de ledenvergadering worden de wensen en ideeën voor 
besteding van de middelen besproken. Door de ledenvergadering zal 
worden vastgesteld welke ideeën de hoogste prioriteit
hebben en in principe zullen worden gerealiseerd.
c. Soms worden spontaan tijdens het seizoen ideeën/activiteiten 
bedacht, waarvan eventuele realisatie snelheid van handelen vereist 
(en waarbij het bijeenroepen van een ledenvergadering teveel tijd zou 
kosten). Hiervoor geldt dat bij bedragen lager dan een bepaald bedrag 
het Bestuur van de “Club van 50” kan besluiten hiermee in te stemmen, 
zonder de leden te raadplegen. Als grens geldt € 500,=.
Bij bestedingen die deze grens te boven gaan, zullen alle leden worden 
uitgenodigd te stemmen hierover. Bij een bereikt quorum is het besluit 
aanvaard. Dit quorum is gesteld op 25% van het totaal aan leden.

Artikel 9. Bestedingen en relatie met de vereniging
a. De “Club van 50” zal besteding van middelen en uitvoering van 
activiteiten altijd doen in het algemene belang van de vereniging of t.b.v. 
het algemeen nut voor de leden van de vereniging. 
b. Uitvoering van activiteiten onder de vlag van de “Club van 50”; 
besteding van middelen en/of aanschaf van zaken t.g.v. de vereniging 
mag nooit in strijd zijn met de statuten, het algemeen belang en 
doelstellingen van de vereniging van ASC Hilversum Hurricanes..
c. De vereniging kan een specifiek verzoek of suggestie doen bij de “Club 
van 50” voor besteding van middelen zoals omschreven in artikel 3 onder 
a, maar het is volledig aan de leden van de “Club van 50” of dat verzoek 
gehonoreerd wordt of niet.
d. Om mogelijke belangenconflicten te voorkomen verplicht het bestuur 
van de “Club van 50” zich om vóór feitelijke aanschaf van zaken, 
of uitvoering van activiteiten het DB van de vereniging hierover te 
informeren.
e. Er wordt geen budget beschikbaar gesteld ten behoeve van eigen 
verbruik. Teneinde de doelstelling van de “Club van 50” optimaal tot zijn 
recht te laten komen. 

Artikel 10. Tot slot
a. Gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de leden op de 
algemene ledenvergadering.
b. Bij eventuele opheffing van de “Club van 50” vervalt haar opgebouwde 
vermogen automatisch aan de vereniging.
c. Wijzigen van dit reglement kan alleen geschieden in een algemene 
ledenvergadering. De desbetreffende voorstellen (welke vooraf aan 
Bestuur van de “Club van 50” worden gemeld) dienen ook in de 
uitnodiging van de ledenvergadering te zijn vermeld.

* Overigens is de “Club van 50” géén formele juridische vereniging (geen registratie bij KvK e.d.).
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