
Reglement	Club	van	100		van	de															

vereniging	ENTC	te	Weert	
 

 

Algemeen	
 

De “Club van 100” bestaat uit mensen en bedrijven die de vereniging ENTC (hierna: “ENTC” of 

“de vereniging”) een warm hart toedragen en jaarlijks € 100,00 bijdragen ter lidmaatschap van 

deze club. 

 

De Club van 100 heeft ten doel om, in samenspraak met het bestuur van de ENTC, de vereniging 

te steunen door middel van (gedeeltelijke) financiering van duurzame goederen en/of diensten 

in de breedste zin van het woord ten gunste van de vereniging.  

 

De Club van 100 beoogt ook om – desgevraagd dan wel uit eigen initiatief – advies uit te brengen 

aan de ENTC over al dan niet financiële aangelegenheden, telkens in het belang van de ENTC en 

haar leden. 

 

Bestuur	en	financiën	
	

De Club van 100 is geen (juridische) vereniging. Het bestuur van de Club van 100 wordt 

gevormd door de “Commissie Club van 100” (hierna: de Commissie). De Commissie is een 

zelfstandig orgaan binnen de ENTC en bestaat uit ten minste drie personen.  

 

De penningmeester van de ENTC beheert (tevens) de gelden van de Club van 100. Hij is daarmee 

automatisch lid van de Commissie. Het tweede lid is een (bestuurs)lid van de ENTC. Het derde of 

volgende lid is niet noodzakelijkerwijs lid van de ENTC, maar is wel lid van de Club van 100. 

 

De gelden van de Club van 100 worden te allen tijde buiten de begroting van de ENTC gelaten. 

De financiële stukken en onderliggende documenten van de Club van 100 worden gecontroleerd 

door de Kascommissie van de ENTC. De Commissie zal tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van 

de ENTC inzicht verschaffen in de financiële stand van zaken en verslag uitbrengen over de 

(beoogde) bestedingen van de Club van 100. Bij opheffing van de Club van 100 vervalt het 

opgebouwde vermogen aan de ENTC. 

 

Lidmaatschap	
 

In principe kan iedere volwassene of elk bedrijf lid worden van de Club van 100. De Club van 

100 kan uit meer of minder dan 100 leden bestaan. Gestreefd wordt naar een minimum van 

honderd leden. Leden van de Club van 100 hoeven geen lid te zijn van de ENTC. Leden van de 

Club van 100 die niet tevens lid zijn van de ENTC, hebben echter geen stemrecht op de algemene 

ledenvergadering van de ENTC. 

 

Iedere persoon of elk bedrijf kan één keer als lid van de Club van 100 worden ingeschreven. 

Extra donaties op naam van dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf zijn mogelijk, maar vormen 

geen extra lidmaatschap van de Club van 100.  

 

Ieder lid van de Club van 100 is verplicht om per kalenderjaar (minimaal) € 100,00 te voldoen. 

De bijdrage moet binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn zijn voldaan. Betaling 

geschiedt bij voorkeur per bank, op het bankrekeningnummer van de Club van 100 binnen de 

ENTC (NL88 RABO 1338603418) en onder vermelding van de naam van het lid en het 

factuurnummer. Contante betaling aan de penningmeester is ook mogelijk. 

 



  

 

 

 

Men kan gedurende het hele jaar lid worden van de Club van 100. Het lidmaatschap van de Club 

van 100 vangt aan zodra de bijdrage is voldaan, duurt één jaar en kan telkens worden verlengd 

voor de duur van één jaar. Het lidmaatschap vervalt automatisch nadat de betalingstermijn voor 

verlenging (dertig dagen) is verstreken. 

 

Na aanvang (of verlenging) van het lidmaatschap worden de leden van de Club van 100 die 

daartegen geen bezwaar hebben gemaakt, gedurende een jaar vermeld op het daartoe bestemde 

bord bij de verenigingscontainer. Men kan zich ook anoniem onder de naam “Club van 100”  

(afgekort “CvH”) laten vermelden. 

 

De penningmeester informeert de Commissie telkens uiterlijk in de maand na een kwartaal over 

de lidmaatschapsbijdragen die in dat kwartaal zijn ontvangen, zodat de namen van de 

betreffende leden op het bord kunnen worden aangebracht. De Commissie ziet er op toe dat de 

naamsvermelding zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. 

 

De leden van de Club van 100 worden uitgenodigd voor alle evenementen die de ENTC 

organiseert. De ENTC organiseert daarnaast jaarlijks minimaal één ski- en/of wakeboardclinic 

uitsluitend voor de (familie)leden van de Club van 100. 

	

Verzoek	tot	ondersteuning	
 

De ENTC kan de Club van 100 verzoeken om (financiële) ondersteuning. Een dergelijk verzoek 

moet worden gemotiveerd, bevat een begroting en strekt tot het vergroten van het ledenaantal 

van de ENTC of dient anderszins een (algemeen) doel van de ENTC. 

 

Alle leden van de Club van 100 en alle leden van de ENTC kunnen (suggesties voor) een verzoek 

tot ondersteuning aandragen, hetzij rechtstreeks aan de Commissie, hetzij via het bestuur van de 

ENTC. 

 

De Commissie beslist op een verzoek tot ondersteuning en heeft het recht om prioriteit te geven 

aan een bepaald bestedingsdoel. De uitgaven mogen in geen geval het totale vermogen van de 

Club van 100 overstijgen. 

	

Communicatie	
	

De Club van 100 zal voor haar leden geen aparte ledenvergadering houden. De Club van 100 

heeft op de website van de ENTC (www.entc.nl) een eigen deelpagina. De Commissie zal via die 

pagina ten minste viermaal per jaar een update verstrekken of anderszins berichtgeven. De 

Commissie is bereikbaar via een eigen e-mailadres: clubvan100@entc.nl. 

	

Tot	slot	
 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt er beslist door de Commissie. 

 

Dit reglement is goedgekeurd bij de algemene ledenvergadering van de ENTC op 12 februari 

2016. 


