
 

Reglement Vrienden van SC DIOSA 19.02 

 
                                                      

                                                        

Vrienden 

van 

SC DIOSA 



 

Reglement Vrienden van SC DIOSA 19.02 

Wat is 'Vrienden van sc DIOSA'? 
Voor veel mensen die sc DIOSA een warm hart toedragen is het sponsoren van 

bijvoorbeeld een elftal of een reclamebord een te kostbare zaak. Om toch de mogelijkheid 

te geven om op vrijwillige basis een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging, is 

'Vrienden van sc DIOSA'  in het leven geroepen. 

 

Het primaire doel van 'Vrienden van sc DIOSA' is het genereren van extra inkomsten voor 

sc DIOSA. Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale 

begroting van sc DIOSA betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld 

extra activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de accommodatie en uiteraard vele 

andere doeleinden. 

 

Wie kunnen er lid worden van 'De vrienden van sc DIOSA'? 
Leden uiteraard, maar ook oud-leden, donateurs en vrijwilligers van sc DIOSA. Maar ook 

teams, gezinnen, (groot)ouders van ( jeugd)leden. Eigenlijk in het algemeen eenieder die sc 

DIOSA een warm hart toedraagt. (*) 

 

Wat kost een lidmaatschap? 
Het lidmaatschap bedraagt € 50 euro per seizoen lopende van 1 juli t/m 30 juni. 

 

Wat krijgt u hiervoor terug? 

   Veel waardering en sympathie vanuit de vereniging. 

   Vermelding van uw naam (*) op een bord in de kantine (anoniem kunt u natuurlijk 

        ook lid worden). 

   Een gezellige ledenavond op de laatste vrijdag van september waarbij beslist wordt  

        aan welk doel het beschikbare budget wordt besteed. En u beslist mee! 

 

Hoe kunt u lid worden? 
Door een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij één van de commissieleden van 

'De vrienden van sc DIOSA' of in de daarvoor bestemde bus in de kantine of het formulier 

te mailen naar vrienden@scdiosa.nl 

 Voorzitter  : Hans Willems 

 Penningmeester : Heino Loeffen 

 Secretaris  : Brigitte Geerts 

 Commissielid  : Michel Geerts 

 Commissielid  : Ingrid Gerrits – Van Heck 

       

 

(*) 'Vrienden van sc DIOSA' is voornamelijk bedoeld voor particulieren. 

         Per inschrijving heeft maar één persoon stemrecht tijdens de ledenavond. 

            Ook gezinnen/teams kunnen lid worden van 'Vrienden van sc DIOSA'. Echter ook zij krijgen 

 maar één uitnodiging/stem voor de ledenavond, maar zijn wel allemaal welkom.  
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Reglement 'Vrienden van sc DIOSA' 
 

Art. 1 Naam 

 

De commissie draagt de naam 'Vrienden van sc DIOSA' en maakt deel uit van sc DIOSA. 

 

Art. 2 Oprichting 

 

De commissie is 1 januari 2019 opgericht. 

 

Art. 3 Doel  

 

Het primaire doel van 'Vrienden van sc DIOSA' is het genereren van extra inkomsten voor 

sc DIOSA. Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit het 

normale begroting van sc DIOSA betaald worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld  

het opknappen van de accommodatie, speelgelegenheid, meubilair, gereedschappen, dug-

outs voor korfbal, opknappen entree sportpark, zonnepanelen enz. enz.  

 

Tevens willen we de betrokkenheid van (niet) leden vergroten. 

 

Naast bovengenoemde doelen heeft 'Vrienden van sc DIOSA' ook als doelstelling om 

eenmaal per jaar een ledenavond te organiseren voor iedereen die SC DIOSA een warm 

hart toedraagt. 

 

Art. 4 Lidmaatschap 

 

4.1 Het lidmaatschap wordt verkregen door een inschrijfformulier in te vullen en in 

te leveren bij één van de commissieleden van  'Vrienden van sc DIOSA', in de 

daarvoor bestemde bus in de bestuurskamer of te mailen aan 

vrienden@scdiosa.nl. Mondeling lid worden en contant betalen mag natuurlijk 

ook bij 1 van de commissie leden. Dan verzorgt hij/zij verder het lidmaatschap. 

 

4.2 De duur van het lidmaatschap is 1 seizoen lopende van 1 juli t/m 30 juni en 

wordt steeds stilzwijgend verlengd. 

 

4.3 Beëindiging van het lidmaatschap dient via mail, app, mondeling of schriftelijk te 

gebeuren bij één van de commissieleden. Opzeggen minimaal een maand voor 

het einde van het sportseizoen, te weten 31 mei. 

 

4.4 Beëindiging  van het lidmaatschap vindt ook plaats bij overlijden van het lid. 

 

Art. 5 Contributie 

 

De contributie bedraagt € 50 euro per seizoen. 



 

Reglement Vrienden van SC DIOSA 19.02 

 

Art. 6 Het bestuur  

 

6.1 De commissie bestaat uit tenminste 3 leden. Het aantal commissieleden kan 

eventueel gewijzigd worden. Indien iemand zitting wil nemen in de commissie 

kan dit mondeling bij één van de commissieleden worden gemeld waarna 

overleg plaatsvindt en eventueel tot toelating tot de commissie wordt 

overgegaan.  

 

6.2 De commissie is belast met het besturen van 'Vrienden van sc DIOSA'. Ieder 

commissielid is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn/haar functie zoals 

omschreven in Art. 7. 

 

6.3  'Vrienden van sc DIOSA' is een onafhankelijke commissie. Om deze reden 

dienen vragen of opmerkingen gedaan te worden bij de commissieleden en niet 

bij het hoofdbestuur van sc DIOSA.  

 

Art. 7 Taken van de commissie 

 

7.1 De voorzitter is belast met de volgende taken: 

– Het leiden van de ledenavond 

– Het onderhouden van contacten met het bestuur van sc DIOSA 

– Het promoten van 'Vrienden van sc DIOSA' 

– Het houden van toezicht op de goede taakuitvoering van de overige 

   commissieleden 

– Het opstellen van een eventuele agenda voor de ledenavond 

 

7.2  De penningmeester is belast met de volgende taken: 

– Het beheren van de financiële middelen uit 'Vrienden van sc DIOSA' 

– Het jaarlijks uitbrengen van een financieel verslag aan de leden en de 

   commissie  

– Het op tijd innen van de contributies 

– Het tijdig uitvoeren van betalingen 

– Het waarnemen van de voorzitter bij diens afwezigheid 

 

7.3 De secretaris is belast van de volgende taken: 

– Het voeren van de correspondentie van 'Vrienden van sc DIOSA', dit in overleg 

   met de overige commissieleden 

– Het registreren van de leden van 'Vrienden van sc DIOSA' en het bijhouden  

   van een adressenbestand 

– Het  notuleren/uitschrijven van besproken punten en beslissingen tijdens de 

   ledenavond 
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Art. 8 De ledenavond 

 

Eenmaal per jaar is er een ledenavond. De commissie maakt bij aanvang van deze avond 

het opgehaalde budget en dus het te besteden bedrag bekend.  

Elk betalend lid van 'Vrienden van sc DIOSA' wordt voorafgaand aan de ledenavond 

gevraagd om ideeën aan te dragen waaraan het opgehaalde budget besteed kan worden. 

Hierna worden de meest genoemde ideeën door de commissie geselecteerd waarna 

tijdens de ledenavond de aanwezige leden hun stem mogen uitbrengen. Dit gebeurt 

allemaal onder het genot van een drankje en een hapje(**) tijdens een informele avond in 

de kantine van sc DIOSA.  

 

Art. 9 Financiële middelen/bestedingen 

 

9.1 De financiële middelen van 'Vrienden van sc DIOSA' bestaan uit contributies van 

leden, schenkingen en overige baten. 

 

9.2 De financiële middelen van 'Vrienden van sc DIOSA' dienen ten goede te komen 

aan sc DIOSA (zie ook Art.3).  

 

9.3  'Vrienden van sc DIOSA' heeft niet als doel om winst te maken, maar om het 

geld volledig te besteden aan het (de) doel(en) dat (die) gekozen wordt(en) op 

de ledenavond. Mochten er geen (haalbare) doelen zijn dan blijft het geld in kas. 

                 

 

 

 

 

 

      

 

       
 

De commissie van 'Vrienden van sc DIOSA' hoopt samen met de leden van     

           'Vrienden van sc DIOSA' een gezellige en gemoedelijke club op te richten en in 

           stand te houden.  

 Wij hopen op veel leden zodat er veel doelen behaald kunnen worden. 

 

SAMEN ZIJN WIJ SC DIOSA!!! 

 

 
(**)  Op deze avond zullen er 2 tot 3 consumpties gegeven worden aan de leden (net als met 

 het stemmen geldt ook hier 1x per inschrijving). Overige drankjes zijn voor eigen rekening. 


