
Reglement van  

De Club van 25                                     

Van FC Engelen 

 

Seizoen 2019-2020          

Beste supporter, sponsor en/of lid van FC Engelen, 

In het reglement van de Club van 25 staat omschreven hoe het 

inleggeld zal worden besteed en welke voordelen men heeft als lid.          

 

Doel van de Club van 25: 

Sponsoring van FC Engelen. 

Inleg jaarlijks :  € 25,00 

Besteding van het inleggeld: 

Het geld gaat niet direct naar de voetballers(sters)!! Maar zal 

gebruikt worden voor algemene doeleinden. 

D.w.z. dat de Club van 25 een bijdrage levert aan activiteiten en 

aankopen die gedaan moeten worden voor de leden of als vereniging 

gericht op inzet van voetbalzaken, kantinezaken en ons 

sportcomplex. 

Voorbeelden zijn: 

Materialen voor onderhoud van het sportcomplex, 

materieel t.b.v. de voetbalvelden en behoeften voor apparatuur in de 

kantine. 



Hoe kunt u lid worden: 

Door een eenmalige bijdrage van € 25,00 over te maken op 

rekeningnummer NL 32 RABO 0340268980 ten name van P.A.G.M. 

de Visser e.o. C.A.J. Roozen  o.v.v. Club van 25 FC Engelen. 

(Het is een jaarlijks inleg geld en kan na elk jaar worden verlengd of worden opgezegd) 

 

Het reglement van de Club van 25 van FC Engelen: 

Wat zijn de voordelen als lid van De Club van 25: 

- Als lid van de Club van 25 heeft men de mogelijkheid een 

aanvraag te doen voor besteding van het geld. De aanvraag zal 

beoordeeld worden door een commissie die bestaat uit Annie 

Kraaijkamp, Cor Roozen en Pierre de Visser. Verder zal de Club 

van 25 aan het begin van elk nieuw seizoen aangeven waar de 

gelden voor gebruikt zijn. 

- Als lid krijg je een naamsvermelding op het grote bord van Club 

van 25 in de kantine van FC Engelen. 

- Als lid krijg je een naamsvermelding op de FC Engelen side bij 

de sponsoring van de Club van 25. 

- Gratis intree bij de thuiswedstrijden van FC Engelen. 

- Ledenkaart. 

- Uitnodiging voor de sponsoravond/ 

vrijwilligersavond. 

(I.v.m.de wet van de privacy is het mogelijk om anoniem te blijven en geen gebruik te maken 

van het Club van 25 bord of de website) 

Voor eventuele vragen en/of info: 

Hiervoor kunt u terecht bij Annie Kraaijkamp (073-6311935), Cor 

Roozen (073-6311888). 

Ook kunt u vragen stellen via de email naar clubvan25@fcengelen.nl 


