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Doel

Lid worden?

In 2012 is onder enthousiaste
Het doel van de Club van 100 is om
Iedereen die ZZC’20 een warm hart
aanvoering van een aantal mensen geld in te zamelen voor investeringen toedraagt, kan lid worden van de
binnen Zelos, de Club van 100
waardoor uiteenlopende wensen
Club van 100.
opgericht. Meer dan 125 leden
ingevuld kunnen worden, die binnen
Het bedrag van € 100,00 wordt dan
hebben zich nu aangesloten en er de vereniging leven. Kenmerkend
via een machtiging in een of twee
wordt intensief gewerkt aan een
is dat het geld steeds aan een project termijnen, jaarlijks van uw bankpermanente groei. Zeker nu, nadat wordt besteed waarvan ieder lid, van
rekening, afgeschreven.
de fusie is afgerond van v.v.Zelhem jong tot oud, direct of op termijn,
en Zelos.
profiteert

Wat krijgen de leden?

Investerings-aanvraag

De belangrijkste reden om lid te worden is natuurlijk
de ondersteuning van ZZC’20.

De verschillende commissies binnen ZZC’20 maar
ook de leden, kunnen een investerings-aanvraag
indienen bij het Dagelijks Bestuur van ZZC’20.
Uiteraard ook de leden van de Club van 100.
Er wordt dan, na overleg met het bestuur van de
Club van 100, een beslissing genomen, aan welk
doel het geld wordt besteed.

Maar de Club van 100 wil ook graag wat terug doen
voor de leden en doet als volgt:
* Vermelding naam leden op de site
* Tweemaal per jaar een Nieuwsbrief
* Met regelmaat worden activiteiten georganiseerd

Gerealiseerde doelen:
2014 – 2015
Toiletgroep
Clubhuis

2016 - 2017
Installatie
LED-Scorebord

Inmiddels gerealiseerd:
2019 - 2020
Nieuwe invulling
Ingang / Speelhoek / Pannaveld

Optioneel:
2020 - 2021
Geluidsinstallatie
Accommodatie

Wij, als bestuur, hebben bewust gekozen voor de wat grootschaliger projecten die weliswaar aan ZZC’20
gerelateerd zijn maar over het algemeen buiten de reguliere begroting van de vereniging vallen. Bij de beoogde
investering wordt altijd vooraf met de leden van de Club van 100 gecommuniceerd en wordt eerst na hun
instemming, het traject in gang gezet.
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