Reglement Club van 100

Van rugbyclub Pickwick Players te Deventer

ALGEMEEN
Artikel 1:
1.
Dit regelement club van 100 staat los van het Huishoudelijk Reglement en de
statuten van rugbyclub de Pickwick Players. Overeenkomst in doel en geest wordt
echter nagestreefd.
2.
De Club van 100 is onaChankelijk van het bestuur van rugbyclub de Pickwick
Players (vanaf nu 'RCPP').
BESTUUR
Artikel 2:
2.1
Het bestuur zoals beschreven in dit reglement wordt in de dagelijkse gang van
zaken het Coördinatie-Team (CT) genoemd. Indien er naar het bestuur van de
Pickwick Players wordt verwezen staat dit expliciet vermeld. De naar
‘Coördinatie-Team’’ is gebruikt om verwarring met het Bestuur van de Pickwick
Players te voorkomen.
DONATEURS
Artikel 3:
3.1
De aanvraag voor het donateurschap kan middels het invullen en ondertekenen
van een inschrijfformulier. Betaling is in principe alleen mogelijk door
overschrijving per bank. De donateur draagt de zorg dat dit binnen 14 dagen na
ontvangst factuur aan de betalingsverplichting is voldaan. Uitzonderingen
worden getoetst en geaccordeerd door het CT.
3.2
Iedere donateur wordt geacht kennis te nemen van zowel de statuten als het
Huishoudelijk Reglement.
3.3
Ieder persoon of bedrijf kan één keer als donateur worden ingeschreven. Extra
donaties op naam van dezelfde persoon/bedrijf is mogelijk, maar heeft geen
invloed op het aantal leden van de club van 100.
3.4
Iedere donateur wordt geacht het CT in kennis te stellen van zijn/haar
adreswijziging.
3.5
Een bedrijf als donateur kan maximaal door één persoon vertegenwoordigd
worden.
3.6
Iedere donateur heeft het recht om voorstellen, klachten en wensen aan het CT
kenbaar te maken.
Het CT is verplicht deze te (doen) behandelen of te (doen) onderzoeken en het
resultaat daarvan aan het betrokken lid kenbaar te maken.
3.7
Een donateur van de club van 100 hoeft geen lid te zijn van de vereniging RCPP.
COORDINATIE-TEAM (CT)
Artikel 4:
4.1
Het CT streeft ernaar dat de samenstelling van het CT een zo breed mogelijk
draagvlak heeft binnen de RCPP.
4.2
De CT bestaat uit minstens drie meerderjarige bestuursleden, en bestaat
minimaal uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.
4.3
Na een bestuursperiode van drie jaar zijn de bestuursfuncties herkiesbaar bij
meerderheid van de club van 100 ledenvergadering (vanaf nu 'CV100 ALV’).

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 5
leden van de Club van 100.
CT streeft bij (her)benoeming van bestuursfuncties continuïteit na, aftreding zal
roulerend geschieden.
Om de onaChankelijkheid van CT te waarborgen worden 'dubbele petten' tussen
CT en bestuur RCPP zoveel mogelijk vermeden.
CT-leden kunnen tussentijds uit eigenoverweging opstappen, of bij daartoe
gedwongen bij het constateren van disfunctioneren door meerderheid van CT.
Bij tussentijds vrijkomen van een functie binnen CT is CT gemachtigd een
interim lid aan te stellen, of, bij ontbreken van een (geschikte) kandidaat, deze
functie waar te nemen. De open gekomen functie is de eerstvolgende ALV weer
beschikbaar voor benoeming.

INVESTERINGEN / INVESTERINGSAANVRAGEN
Artikel 5:
5.1
De club van 100 heeft ten doel:
a) de instandhouding en verbetering van RCPP;
b) geld ter beschikking stellen voor bijzondere aanschafCingen, activiteiten of
anderszins, vooral ten behoeve van de jeugd en in de algemene en sociale sfeer
van RCPP;
c) investering in niet voor de continuïteit van RCPP noodzakelijke diensten of
goederen, die derhalve buiten de dagelijkse verantwoordelijkheid van het bestuur
van RCPP vallen, die in de geest van bovenstaande punten zijn;
5.2
Het bestuur van RCPP kan schriftelijk investeringsvoorstellen indienen bij de CT.
5.3
Iedere donateur c.q. lid van de RCPP heeft het recht om een investeringsaanvraag
in te dienen. Deze aanvraag dient schriftelijk bij één van de CT-leden te worden
ingediend en is voorzien van een argumentatie en een kostencalculatie.
5.4
De aanvrager ontvangt een schriftelijke reactie over het wel/niet honoreren van
de aanvraag.
5.5
Het CT heeft de bevoegdheid om over investeringen onder de € 500,- (zegge:
vijChonderd Euro) zelfstandig een besluit te nemen. Deze investeringen worden in
de CV100 ALV kenbaar gemaakt.
5.6
Als het merendeel van de CT toestemt wordt de investering toegezegd.
5.7
Investeringen worden slechts uitgekeerd aan de leverancier of dienstverlener.
5.8
Investeringen hoger dan € 500,- (zegge: vijChonderd Euro) worden ter
goedkeuring aan de CV100 ALV voorgelegd.
5.9
Investeringen worden in principe alleen toegekend als deze toegevoegde waarde
hebben voor de RCPP en waarvoor binnen de RCPP geen budget beschikbaar is
c.q. een duidelijke verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur of één der
commissies.
5.10 De gelden van de Club van 100 mogen niet gebruikt worden om de begroting van
de Pickwick Players sluitend te krijgen c.q. te houden.
BESTEDING DONATEURSBIJDRAGEN
Artikel 6:
6.1
Bijdragen van de donateurs dienen ten goede te komen aan Pickwick Players.
Maximaal 20% (twintig procent) mag door het CT besteedt worden aan o.a.
drukwerk, activiteiten, representatie.

6.2
6.3

Het CT legt eenmaal per jaar Cinanciële verantwoordelijkheid tijdens de CV100
ALV. Dit zal gaan in de vorm van een jaarrekening van voorgaand jaar, en een
begroting voor aankomend jaar.
Geen van de CT-leden is gemachtigd op eigen initiatief uitgaven te doen.

BIJDRAGE
Artikel 7:
7.1
De donateurs zijn gehouden tot het betalen van de toegezegde Cinanciële bijdrage
voor minimaal één jaar (Lees: Rugbyseizoen).
7.2
Het donateurschap loopt volgens het rugbyseizoen (01-09 tot 31-08).
7.3
De bijdrage voor de Club van 100 is minstens € 50,- per rugbyseizoen.
7.4
De bijdrage zal in één keer geïncasseerd worden, en wel voor 1 november.
7.5
Bij eventuele betalingsproblemen kan de donateur in overleg treden met het CT.
7.6
Het lidmaatschap eindigt:
a) door opzegging bij het CT;
b) bij overlijden
7.7
Opzegging van het donateurschap kan in principe gedurende het hele rugbyjaar
maar uiteindelijk voor 1 juli om voor het volgende jaar geen bijdrage meer
verschuldigd te zijn.
7.8
Bij twijfel beslist het CT van de “Club van 100”.
ACTIVITEITEN
Artikel 8:
8.1
Naast het hoofddoel: de ondersteuning van RCPP, heeft de “Club van 100” als
doelstelling om minimaal 1 (één) maal per jaar een activiteit te organiseren. Dit
ter bevordering van de onderlinge banden en ter stimulatie om lid te blijven c.q.
nieuwe leden te werven. Activiteiten kunnen bestaan uit een uitstapje voor de
donateurs, een feestavond of andere activiteiten.
8.2
Het CT draagt zorg voor de activiteiten, waar nodig zullen er jaarlijkse donateurs
benaderd worden voor de organisatie van de activiteiten.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 9:
9.1
Dit reglement kan te allen tijde door de algemene vergadering worden gewijzigd
dan wel worden aangevuld.
In gevallen waarin dit reglement, het huishoudelijke reglement en de statuten
niet voorziet, beslist het CT van de club van 100.
9.2
Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Pickwick
Players en het de CT van de club van 100 op 08-01-2016.

