Doelstelling
 De doelstelling van de Cvl00 is het werven van leden die sv Diemen een warm hart
toedragen. Door middel van een jaarlijkse donatie stellen deze leden de commissie van
de Cvl00 in staat om in overleg met hen activiteiten of projecten ten behoeve van de
vereniging financieel te ondersteunen. Vaststelling van deze activiteiten of projecten
gebeurt in overleg met het bestuur.
Lidmaatschap
 Iedereen kan lid worden van de Cv100.
 De bijdrage per lid is minimaal € 50,- per seizoen en wordt gezien als donatie. Als dank
voor de donatie wordt de naam van het lid vermeld op een bord in de kantine.
 Het lidmaatschap heeft een niet-verplichtend karakter en wordt niet automatisch
verlengd.
 Het lidmaatschap loopt gelijk met het boekjaar van sv Diemen (van 1 juli t/m 30 juni).
 De secretaris zal bij de start van het seizoen ieder lid een brief sturen met het verzoek om
het lidmaatschap te verlengen.
 In de brief met de nota zal vermeld staan dat men wordt verzocht binnen 30 dagen het
bedrag te voldoen. Indien daar geen gehoor aan wordt gegeven, zal sv Diemen ervan
uitgaan dat het lidmaatschap wordt beëindigd.
 Bij beëindiging van het lidmaatschap, zal de naamsvermelding op het bord worden
verwijderd.
 De secretaris houdt de ledenadministratie bij.
Bestuur
 De commissie van de Cvl00 bestaat uit minimaal drie leden, waaronder een voorzitter en
een secretaris.
 De voorzitter onderhoudt de contacten met het bestuur.
 De rol van penningmeester wordt verzorgd door de penningmeester van sv Diemen.
 De commissieleden worden door het bestuur benoemd. Alle bestuursleden zijn
vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
 Een (kandidaat) commissielid kan door de commissie van de Cvl00 worden
voorgedragen.
 Commissieleden worden benoemd voor een periode van in principe drie jaren en kunnen
na die periode herkiesbaar zijn.
 Commissieleden zijn lid van de Cv100.
 Het bestuur van sv Diemen kan beslissen een lid van de Cv100 te verwijderen
Betalingsverkeer
 Donaties worden in ontvangst genomen door de penningmeester, het doen van
betalingen zal ook via de penningmeester plaatsvinden alsmede het beheren van de
gelden.
 Betalingsverzoeken dienen door tenminste 2 commissieleden van de Cvl00 te worden
goedgekeurd.



Vanwege het normaal gesproken beperkt aantal activiteiten/uitgaven gedurende een
seizoen zal vooralsnog geen separate kascommissie worden ingesteld.

Besteding van middelen
 De Cvl00 zal de besteding van middelen voor activiteiten en projecten altijd doen in het
algemeen belang van sv Diemen.
 Alle leden van de Cv100 worden opgeroepen wensen of ideeën in te zenden.
 De commissie Cv100 zal de administratie van deze wensen en ideeën beheren.
 Bestuur sv Diemen, commissie Club van 100 en leden van de Club van 100 kunnen op
ieder moment ideeën aandragen voor de besteding van de middelen van de Club van
100.
 De commissie Cv100 zal een voorstel maken ter besteding van de middelen en deze ter
stemming aanbieden aan de leden van de Cv100. Hiervoor zal zoveel mogelijk gebruik
gemaakt worden van de website en email.
 Een besluit wordt bij meerderheid van stemmen genomen en door de commissie van
Cv100 bekrachtigd tijdens een jaarlijkse vergadering.
 Bestedingsvoorstellen zijn niet voor meerdere uitleg vatbaar.
Relatie met sv Diemen
 Financiële ondersteuning/compensatie van individuele leden alsmede betalingen die
gezien kunnen worden als "arbeidskosten" in de vorm van een vrijwilligersbijdrage dan
wel in de vorm van een enig dienstverband zijn uitgesloten.
 Activiteiten van de Cv100, besteding van middelen er/of aanschaf van zaken ten gunste
van de sv Diemen mogen niet in strijd zijn met de statuten, het algemeen belang en
doelstellingen van sv Diemen.
 Om mogelijke belangenconflicten te voorkomen is de commissie van de Cvl00 verplicht
om vóór feitelijke aanschaf van zaken, of uitvoering van activiteiten het bestuur van de
vereniging sv Diemen hierover te informeren.
Verantwoording naar leden
 De Cvl00 zal haar jaarlijkse verantwoording afleggen via en tijdens de algemene
ledenvergadering van sv Diemen. Op deze algemene ledenvergadering kan desgewenst
een mondelinge toelichting over de zaken van de Cv100 worden gegeven.
 De leden ontvangen minstens vier weken van tevoren de jaarstukken van de Cv100 en
kunnen daarop reageren naar de commissie Cv100. In de jaarstukken zullen de
verantwoording over de afgelopen periode en inzichten voor de komende periode worden
opgenomen.
 Een jaarverslag met een samenvatting van deze jaarstukken zal ook worden toegevoegd
aan de documenten van de algemene ledenvergadering van sv Diemen.
 In geval van een activiteit van de Cv100 kan de commissie Cv100 besluiten een
ledenvergadering uit te schrijven met als doel haar beleid en verantwoording voor te
leggen aan de leden.
 Periodieke verantwoording zal plaatsvinden aan het bestuur.
 De jaarrekening zal worden samengesteld door de penningmeester van de commissie.
Tot slot
 Bestedingen kunnen nooit boven het beschikbare budget uitkomen.
 Bij eventuele opheffing van de Cv100 vervalt haar opgebouwde vermogen aan sv
Diemen.
 Wijzigen c.q. uitbreiden van dit reglement kan alleen geschieden na goedkeuring door de
leden van de Cvl00 en na goedkeuring door het bestuur.
 De Cv100 is géén formele juridische vereniging (geen registratie bij KvK e.d.).

