
Vrienden	  van	  N.E.O.’25	  	  
De	  ‘’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  is	  een	  club	  (in	  oprichting)	  met	  zowel	  particulieren	  als	  bedrijven	  
die	  N.E.O.’25	  een	  warm	  hart	  toe	  dragen	  en	  financieel	  ondersteunen.	  Zij	  kiezen	  jaarlijks	  een	  
aantal	  projecten	  die	  de	  steun	  van	  de	  club	  mogen	  ontvangen.	  Doormiddel	  van	  dit	  initiatief	  
kunnen	  de	  ‘’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  wat	  extra’s	  bieden	  aan	  onze	  vereniging.	  Draagt	  u	  
N.E.O.’25	  ook	  een	  warm	  hart	  toe	  en	  wilt	  u	  ook	  iets	  extra’s	  bijdragen?	  Wordt	  dan	  nu	  Lid!	  	  
	  
Contributie	  2013-‐2014	  
Particulieren:	   	   €25,00	  
Bedrijven:	   	   €50,00	  
	  
Bestuur	  
Het	  bestuur	  van	  de	  ‘’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  zal	  tijdens	  je	  jaarlijkse	  vergadering	  een	  aantal	  
projecten	  voorleggen	  aan	  de	  leden	  om	  te	  bepalen	  welke	  projecten	  de	  uiteindelijke	  steun	  
zullen	  ontvangen.	  	  
	  
Bestuurslid:	  Penningmeester	  N.E.O.’25	  
Bestuurslid:	  Lid	  ‘’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  
Bestuurslid:	  Lid	  ‘’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  
Bestuurslid:	  Lid	  ‘’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  
	  
Lid	  worden?	  
Het	  lidmaatschap	  van	  ’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  loopt	  gelijk	  aan	  een	  kalenderjaar.	  Lid	  worden	  
kan	  door	  een	  mail	  te	  sturen	  naar	  vrienden@neo25.nl,	  een	  van	  onze	  bestuursleden	  of	  via	  
www.neo25.nl.	  	  
	  
Sponsorbord	  
De	  leden	  van	  de	  ’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  worden	  vermeld	  op	  het	  vernieuwde	  sponsorbord	  
in	  de	  kantine	  van	  onze	  vereniging.	  Waar	  particuliere	  sponsoren	  een	  enkel	  bordje	  krijgen	  en	  
bedrijven	  een	  dubbel	  bordje	  met	  bedrijfslogo.	  
	  
Vergadering	  
Tijdens	  de	  jaarlijkse	  vergadering	  zullen,	  onder	  het	  genot	  van	  een	  hapje	  en	  drankje,	  de	  
projecten	  worden	  uitgekozen	  die	  de	  steun	  zullen	  ontvangen.	  Deze	  projecten	  kunnen	  worden	  
ingediend	  bij	  het	  bestuur	  en	  d.m.v.	  een	  stemronde	  van	  de	  leden	  zullen	  de	  projecten	  worden	  
gekozen.	  	  
	  
Suggesties?	  
Suggesties	  en	  aanvragen	  voor	  specifieke	  activiteiten	  of	  projecten	  kunnen	  schriftelijk	  worden	  
ingediend	  bij	  de	  secretaris	  van	  de	  ’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’.	  
	  
	   	  



Het	  regelement	  van	  de	  	  ’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  
Doel	  
Het	  doel	  van	  de	  ’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  is	  om	  N.E.O.’25	  financieel	  te	  ondersteuner	  door	  de	  
contributie	  te	  besteden	  binnen	  de	  vereniging.	  Dit	  kan	  ten	  behoeve	  van	  specifieke	  
activiteiten	  of	  projecten.	  Suggesties	  kunnen	  schriftelijk	  worden	  ingediend	  bij	  de	  secretaris	  
van	  de	  ’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’.	  
	  
Particulieren	  
Een	  ieder	  particulier	  die	  zich	  voor	  het	  lidmaatschap	  heeft	  aangemeld	  en	  zijn	  contributie	  van	  
€25,-‐	  heeft	  betaalt	  is	  lid	  van	  de	  ’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’.	  De	  naam	  van	  deze	  persoon	  zal	  
worden	  vermeld	  op	  het	  vernieuwde	  sponsorbord	  in	  de	  kantine.	  
	  
Bedrijven	  
Een	  bedrijf	  dat	  zich	  voor	  het	  lidmaatschap	  heeft	  aangemeld	  en	  de	  contributie	  van	  €50,-‐	  
heeft	  betaalt	  is	  lid	  van	  de	  ’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’.	  De	  naam	  van	  het	  bedrijf	  +	  het	  logo	  zal	  
worden	  vermeld	  op	  het	  vernieuwde	  sponsorbord	  in	  de	  kantine.	  
	  
Lidmaatschap	  
Het	  lidmaatschap	  is	  geldig	  vanaf	  het	  moment	  dat	  iemand	  zich	  aanmeld	  en	  loopt	  elk	  jaar	  avn	  
1	  januari	  t/m	  31	  december.	  Een	  lidmaatschap	  kost	  €25,-‐	  voor	  particulieren	  en	  €50,-‐	  voor	  
bedrijven.	  	  
	  
Lidmaatschap	  voor	  groepen	  
Teams/groepen	  geven	  zich	  op	  met	  een	  contactpersoon,	  deze	  fungeert	  als	  aanspreekpunt	  
voor	  zijn/haar	  team/groep.	  Dit	  contactpersoon	  wordt	  benaderd	  voor	  de	  contributie,	  
vergaderingen	  en	  andere	  zaken.	  Bij	  vergaderingen	  of	  activiteiten	  voor	  leden	  van	  de	  
’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  leden	  met	  2	  deelnemers	  welkom.	  Indien	  er	  meerdere	  van	  dezelfde	  
groep/team	  aanwezig	  willen	  zijn	  worden	  hier	  extra	  kosten	  voor	  in	  rekening	  gebracht.	  	  
	  
Beëindigen	  lidmaatschap	  
Het	  lidmaatschap	  wordt	  automatisch	  verlengd	  aan	  het	  eind	  van	  het	  seizoen.	  De	  mogelijkheid	  
bestaat	  om	  aan	  het	  eind	  van	  het	  seizoen	  het	  lidmaatschap	  te	  beëindigen.	  Een	  beëindiging	  
van	  het	  lidmaatschap	  dient	  schriftelijk	  bij	  de	  secretaris	  te	  worden	  ingediend.	  	  
	  
Budget	  
Het	  budget	  van	  de	  ‘’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  zal	  afhankelijk	  zijn	  van	  het	  aantal	  leden	  maal	  de	  
contributie.	  De	  financiën	  worden	  beheert	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  ’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  
en	  worden	  gecontroleerd	  door	  de	  penningmeester	  van	  onze	  vereniging.	  De	  ’Vrienden	  van	  
N.E.O.’25’’	  hebben	  een	  eigen	  bankrekening.	  	  
	  
Bestuur	  
De	  ’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  hebben	  een	  eigen	  bestuur.	  Dit	  bestuur	  bestaat	  uit	  3	  leden	  van	  
de	  ’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’	  en	  de	  penningmeester	  van	  de	  vereniging.	  Het	  bestuur	  stelt	  een	  
aantal	  projecten	  aan	  waar	  de	  leden	  tijdens	  de	  jaarlijkse	  vergadering	  op	  kunnen	  stemmen.	  
	  
Aanvragen	  
Suggesties	  en	  aanvragen	  voor	  specifieke	  activiteiten	  of	  projecten	  kunnen	  schriftelijk	  worden	  
ingediend	  bij	  de	  secretaris	  van	  de	  ’Vrienden	  van	  N.E.O.’25’’.	  


