
 

 
1: De inzameling t/m 14 juni 2013 komt ten goede aan het 75 jarig jubileum van S.V.Lottum. 

Hierna zijn de bestedingsdoelen te kiezen door de leden van ‘Vrienden van’.  

 

Reglement: ‘Vrienden van S.V.Lottum’ 
 

 

1. Doel: 

Geld inzamelen voor speciale (extra) investeringen/activiteiten op, of rondom het sportpark.  

2. Inleg: 

De inleg bedraagt minimaal €25,- per lid per jaar. Een boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.  

3. Lidmaatschap:  

Wanneer je jezelf aanmeldt voor ‘Vrienden van’ ben je voor 1 jaar lid. Het lidmaatschap loopt 

na een jaar af en wordt niet automatisch verlengd. Ruim voor het einde van je lidmaatschap 

ontvang je een herinnering met de vraag of je je lidmaatschap met een jaar wilt verlengen.  

4. Leden: 

‘Vrienden van’ is bedoeld voor individuen en groepen. Dit staat geheel los van de over ige 

sponsoring aan S.V.Lottum. Je kunt je als bedrijf dus ook niet aanmelden voor ‘Vrienden van’. 

Websites zullen ook niet vermeld worden.    

5. Commissie: 

De commissie van de ‘Vrienden van’ bestaat uit de leden van de sponsorcommissie.  

De commissie van ‘Vrienden van’ staat geheel los van het bestuur van S.V.Lottum. 

6. Vermelding: 

Alle leden van de ‘Vrienden van’ worden vermeld op het’ Vrienden van’ bord in de kantine en 

op de website www.svlottum.nl. 

7. Besteding1: 

Eén keer per jaar (begin oktober) wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle leden van 

‘Vrienden van’. Tijdens deze bijeenkomst worden de bestedingsdoelen besproken die het hele 

jaar door ingediend kunnen worden. Middels een stemronde tijdens de bijeenkomst van 

‘Vrienden van’  zal er gekeken worden voor welke doelen het meeste draagvlak is. De 

commissie van’ Vrienden van’ ziet erop toe dat er een goede verdeling van de gelden 

plaatsvindt.  

8. Stemming: 

Elke persoon of groep (per naamsvermelding) heeft één stem tijdens de stemming op de 

bijeenkomst van ‘Vrienden van’. Ben je bijvoorbeeld lid van ‘Vrienden van’  met je 

voetbalteam, dan heeft telt jou hele team als één stem. 

9. Leeftijd: 

Wanneer je jonger bent dan 18 jaar dien je toestemming aan je ouders te vragen. 

10. Reglement 

Het reglement kan ten allen tijde worden gewijzigd en/of worden aangepast. In gevallen 

waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie van ’Vrienden van’. 
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