
Krommenieër Lawn Tennis Vereniging 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40617049 

 

CLUB VAN 100 
  
1.  Doel  

De oprichting van de Club van 100 heeft tot doel liquide middelen aan te trekken voor de 
financiering van twee additionele padelbanen bij Krommenieër Lawn Tennis Vereniging te 
Krommenie.  

 
2.  Oprichting  

a) De Club van 100 wordt opgericht door: Krommenieër Lawn Tennis Vereniging (hierna: “de 
vereniging”), gevestigd Rosariumlaan 47 te Krommenie. Ingeschreven in het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 40617049, en wettelijk vertegenwoordigd door de heer 
Mark Sijthoff (hierna: “voorzitter”) en de heer Robert Melgerd (hierna: “penningmeester”).  

b) De Club van 100 wordt opgericht voor (minimaal) een periode van vijf jaar. 

 
3.  Lidmaatschap 

a) Zowel leden als niet-leden van de vereniging kunnen lid worden van De Club van 100 van de 
vereniging. 

b) Het lidmaatschap van de Club van 100 is gelijk aan het verenigingsjaar van de vereniging, namelijk 
van 1 januari tot en met 31 december. 

c) Lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. 

d) Lidmaatschap kan jaarlijks worden opgezegd voor 31 december van een jaar. 

e) In geval van overlijden stopt het lidmaatschap. 

f) Leden van de Club van 100 worden vermeld op het Club van 100 bord, tenzij wordt aangegeven 
dat lidmaatschap op anonieme basis is. 

 
4.  Inschrijving en inschrijvingskosten  

a) De inschrijving wordt geopend op 19-12-2021.  

b) Inschrijving voor de Club van 100 is mogelijk via het inschrijfformulier dat te downloaden is via de 
website of verkrijgbaar bij de penningmeester.  

c) Inschrijving verplicht tot lidmaatschap voor de Club van 100 voor minimaal 1 jaar.  
d) Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd.  

 
5.  Bijdrage  

a) De jaarlijkse bijdrage aan de Club van 100 bedraagt EUR 100. 
b) De jaarlijkse bijdrage wordt voldaan via automatisch incasso op 1 april van een jaar. 

 
6.  Reglement  

a) Daar waar dit reglement niet in voorziet, behoeft het de goedkeuring van het bestuur van de 
vereniging.  

 
Aldus vastgesteld door het bestuur van Krommenieër Lawn Tennis Vereniging te Krommeniedijk op 18 
december 2021.  
 
Voorzitter:  M. Sijthoff  
Penningmeester: R. Melgerd 
  



Krommenieër Lawn Tennis Vereniging 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40617049 

 

INSCHRIJFFORMULIER CLUB VAN 100 
 
Ondergetekende: 
 
Naam:………………………………………………………. 
 
Adres:………………………………………………………. 
 
Woonplaats:……………………………………………..   Postcode:…………………………………….. 
 
E-mail:………………………………………………………    IBAN:…………………………………………… 
 
Telefoonnummer:……………………………………. 
 
Verklaart hierbij: 
 

• Lid te willen worden van de Club van 100 van Krommenieër Lawn Tennisvereniging (hierna “de 
vereniging”) te Krommenie met het doel om twee additionele padelbanen bij de vereniging te 
gaan realiseren. 

 

• Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het reglement Club van 100 van de 
vereniging en akkoord te gaan met de daarin opgenomen voorwaarden. 

 
 
Aldus ondertekend: 
 
Plaats:…………………………………………………………  Datum:………………………………. 
 
Naam:………………………………………………………… 
 
 
Handtekening:……………………………………………. 
 
 
Krommenieër Lawn Tennis Vereniging te Krommenie zal vertrouwelijk met bovenstaande gegevens omgaan en na 
ontvangst van het toegekende bedrag uw obligatiebewijs zo snel mogelijk met een uniek nummer aan u persoonlijk 
ter hand stellen. 

 
Inschrijfformulier verzenden aan: 
Krommenieër Lawn Tennis Vereniging  
T.a.v. Robert Melgerd 
P.A. Banjaert 1 
1567 CJ Assendelft 
 

  


