NIEUWSBRIEF
NIEUWE LEDEN
Er zijn weer een paar nieuwe leden bijgekomen, Welkom bij de Club van 100! Vanaf nu krijgt u een paar keer per jaar
de nieuwsbrief via de mail.
We zijn blij met de nieuwe leden die ook hun steentje willen bijdragen. Met het geld van de Club van 100 willen we
projecten voor de jeugd steunen die aan de volgende voorwaarden voldoen:
•

Techniek verbeteren

•

Saamhorigheid bevorderen

•

Clubgevoel versterken

Het jaarlijkse bedrag wordt een keer per jaar geïncasseerd. De eerstvolgende incasso zal in het najaar van 2016
plaatsvinden.
EERSTE GIFT VAN DE CLUB VAN 100
In december 2015 heeft de Club van 100 de eerste gift gedaan. De voetbalschool heeft € 500,00 ontvangen.
NIEUWE AANVRAGEN
De volgende projecten hebben een aanvraag gedaan en die aanvraag is ook
goedgekeurd. Het gaat om:
•

Het Pupillentoernooi: € 250,00

•

De familiedag: € 250,00

RESERVERINGEN
Per jaar willen we ongeveer 25% reserveren voor de wat grotere projecten
PANNAVELD
Al een tijdje komen er vragen van de jeugd om op het sportpark een pannaveld te
realiseren. Dit is door de activiteitencommissie opgepakt en de voorbereidingen zijn
in volle gang. Er wordt bij de gemeente vergunning aangevraagd en ondernemers
zullen worden benaderd om te helpen met de ondergrond, het hekwerk, de doelen
enz.
De Club van 100 vind dit een heel goed idee en wil dit project graag steunen.
BORD MET NAMEN
We proberen nog voor de zomervakantie een bord te (laten) maken waar de leden van de Club van 100 op komen te
staan. Dit bord wordt dan op een centrale plek opgehangen waar het voor iedereen zichtbaar is.
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