Overeenkomst

Club van Honderd

De heer/mevrouw			, adres:								 
,
e-mail:				
of
(Bedrijfsnaam)		 
, gevestigd te		 					en vertegenwoordigd
door de heer/mevrouw		 	
, hierna te noemen “Club van Honderd lid”
en
MHC de Kikkers , gevestigd te Nieuw Vennep, ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40594278, vertegenwoordigd door Paul Nooren, voorzitter en Henk Menks, penningmeester, hierna te
noemen “De Kikkers”
Komen het volgende overeen:
   1. Deze overeenkomst gaat in op    –
–2018 voor de duur van 3 jaar en eindigt derhalve op    –   –2021
   2. Het Club van Honderd lid betaalt een financiële bijdrage van €100,- (exclusief BTW) per jaar aan De Kikkers
   3. De Kikkers stuurt het Club van Honderd lid een factuur voor de financiële bijdrage
   4. Het Club van Honderd lid krijgt:
    a. een naamsvermelding op de sponsormuur bij de ingang van het clubhuis. Het Club van Honderd lid levert
     (bij deelname vanuit het bedrijf) hiertoe het gewenste logo aan. De Kikkers is verantwoordelijk voor
     het maken van het sponsorbordje
    b. een vermelding op de website: www.kikkers.com
   5. Beide partijen zijn bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
    a. de wederpartij tekortkomt in het nakomen van haar verplichtingen
    b. de wederpartij uitstel van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert
    c. de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden
   6. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar
   7. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
   8. Van deze overeenkomst zal slechts schriftelijk kunnen worden afgeweken
Opgemaakt in tweevoud te Nieuw Vennep op    –   –2018 o.v.v. certificaatnummer    .
Club van Honderd lid			
MHC de Kikkers
Naam					Paul Nooren				Henk Menks
					Voorzitter				Penningmeester
Handtekening

DE CLUB VAN HONDERD
De Club van Honderd bestaat uit leden en/of ondernemers die onze club een warm hart toedragen en ons
daarom voor € 100,- ex btw per jaar financieel steunen.
Deze financiële bijdrage komt geheel ten goede aan het
clubhuis (onderhoud & aanschaf) en leuke activiteiten
voor de leden. Wilt u ook lid worden van de Club van
Honderd? Neem dan contact op met Jim Easton door
een e-mail te sturen naar 100@kikkers.com o.v.v. ‘Club
van Honderd’.

WAAROM EXTRA GELD?
Dit extra geld gebruiken we voor de realisatie van projecten, waarvan MHC de Kikkers plezier heeft en die zonder
deze steun niet of slechts gedeeltelijk haalbaar zouden zijn.

HOE?
De projectenaanvragen worden gedaan via het bestuur
van MHC de Kikkers. Op de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering wordt vervolgens gezamenlijk vastgesteld
welke projecten gesteund gaan worden. Alleen leden van
de Club van Honderd kunnen hier hun stem laten horen.

