Club van 20 TC Oppenhuizen
In 2004 is de Club van 20 van T.C. Oppenhuizen opgericht en telt momenteel 22 leden.
Er is op 1 januari 2017 €3029,00 aanwezig in de kas van de Club van 20.
Wat doet de Club van 20?
Doel van de Club van 20 is het bedenken en financieren van zaken op en rond onze tennisbanen.
Zaken die normaal gesproken niet direct voor rekening komen van het reguliere budget van de
tennisvereniging. Over deze zaken vindt nog wel afstemming met bestuur en commissies plaats.
Wat kost het en wat krijg je er voor terug?
Elk lid van de Club van 20 betaalt per jaar € 20. Hiervoor komt je naam op een uniek bord dat in de
kantine hangt. Je kunt meebeslissen over de bestemming van de te besteden euro’s van de Club van
20. De leden komen minimaal één keer per jaar bij elkaar. Naast het afleggen van de financiële
verantwoording, wordt dan over een volgend bestedingsdoel nagedacht en daarna eventueel
voorgelegd aan het bestuur. Daarnaast is er op deze avond voldoende ruimte om, onder het genot
van een hapje en drankje, bij te praten over andere zaken.
Wat heeft de Club van 20 al gedaan?
De Club van 20 heeft in de loop der jaren de volgende zaken betaald: terrastafels, muziekinstallatie,
plantenbakken, statafels, terrasverwarmer, buitenverlichting, partytent, kantinemeubilair, bijdrage
oefenmuur, accessoires kantine, vlaggenmast en vlaggen.
In 2016 is er een Bainmarie & Panini grill aangeschaft in samenwerking met Diego.
Verder is er afgesproken dat de toezegging van 2000 euro wordt verhoogt met 500 euro voor de
overkapping en inrichting als deze in het jaar 2016 wordt gerealiseerd. Dit is schriftelijk aan het
bestuur kenbaar gemaakt. De ledenvergadering van de club van 20 zal zich nu moeten uitspreken
over het wel of niet zoeken naar een ander doel, nu de bouw nog niet is gerealiseerd.
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugd!!
Voor informatie en/of lid worden kun je terecht bij
Elja van der Meer (06) 12610800, eljavandermeer@gmail.com
Germ Wierstra 0621267608 Germwierstra@gmail.com

