STICHTING VRIENDEN VAN DE KLOKKENLUIDER
SPAARKAS “D’N OFFERBLOK”
Stichting Vrienden van de Klokkenluider, Sambastraat 20, 5802 NM Venray 0478-588737
KvK nummer: 14118727 Bankrekeningnummer: 15.07.99.489
Café de Klokkenluider Grote Markt 23 5801 BL Venray 0478-503470

Aanmeldingsformulier deelnemer spaarkas of donateur
Is café de Klokkenluider uw café, voelt u zich er thuis of bent u stamgast? Dan is er de
mogelijkheid dat u zich kunt aansluiten bij de “Stichting Vrienden van de Klokkenluider”.
U kunt deelnemer worden van Spaarkas d’n Offerblok of donateur worden. In beide
gevallen hoort u er bij en wordt u twee keer per jaar een feestje aangeboden.
Met onderstaande opgave kunt u zich aanmelden.
De aanmelding op onderstaande lijn afscheuren en dit deel volledig invullen en inleveren
aan de bar. U tekent hiermee voor akkoord met het reglement (zoz).
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Klokkenluider beslist in overleg met
Adrie van Benschop (café-eigenaar) over de toelating.
U ontvangt een bevestiging (mail of brief) van het bestuur waarin de ingangsdatum is
vermeld. Wordt u spaarkasdeelnemer dan staat hier het spaarkasnummer bij dat u is
toegewezen en de datum wanneer u begint te sparen.
Wordt u donateur dan geven wij u aan hoe u uw donatie kunt voldoen.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Klokkenluider
Onderstaande strook inleveren / overige deel van dit formulier is voor u zelf!

Naam : __________________________________________________
Geboortedatum : ___--___--19__ Telefoonnummer(s):____________________
Adres : _________________________________________________
Postcode/woonplaats : _______ ___ _______________________________
Emailadres : __________________________________________________
Ik word* : [ ] spaarkasdeelnemer
Ik word* : [ ] donateur op basis van één contributiebedrag per jaar
* aankruisen hetgeen van toepassing is; aanmelder is akkoord met het reglement!

Datum: ___--___--20__ HANDTEKENING: _______________________________

Reglement Stichting Vrienden van de Klokkenluider (01-12-2010)
Artikel 1 t/m 9 geldt specifiek voor de deelnemers van spaarkas ‘D’N OFFERBLOK’
1. Het minimale spaarbedrag per week bedraagt € 2,00.
2. Niet sparen betekent € 1,00 boete per week. Indien u vooraf meldt dat u in een bepaalde
week/periode niet kunt sparen wordt er geen boete berekend. (briefje in spaarvakje stoppen of
mailen naar coxenco@home.nl )
3. Van het gespaarde bedrag wordt per week € 0,50 ingehouden als contributie. Van de
contributie worden de 2 jaarlijkse feestjes betaald.
4. De feestjes zijn gratis maar er kan een kleine eigen bijdrage gevraagd worden. Elke deelnemer
mag een introducé uitnodigen voor de feestjes. De introducé betaalt de volledige kostprijs.
5. Uitbetaling van gespaarde bedrag geschiedt voor de carnaval en kermis. U kunt het geld één
keer laten staan. (vooraf melden via coxenco@home.nl of briefje in spaarvakje stoppen)
Indien u de tweede keer uw spaargeld niet komt ophalen, vervalt het aan de spaarkas. Dit geld
blijft maximaal 1 jaar apart staan gerekend vanaf de eerste (dus oorspronkelijke)
uitbetalingdatum. Daarna vervalt het geld aan de Stichting Vrienden van de Klokkenluider.
6. Bij verzuim, zonder opgaaf van reden, van meer dan 4 keer achter elkaar eindigt uw
deelnemerschap en stopt de boeteclausule. Het spaartegoed wordt uitgekeerd.(zie punt 7)
7. U kunt uw deelnemerschap te allen tijde beëindigen. Uitbetaling geschiedt op de
eerstvolgende uitbetaaldatum. Indien u op die datum uw geld niet komt ophalen, vervalt dit
tegoed na 1 jaar aan de Stichting Vrienden van de Klokkenluider
8. De wekelijkse kaslichting vindt plaats op maandagavond, doorgaans om 19.30 u.
9. Muntstukken kleiner dan € 1,00 of vreemde valuta tellen niet mee en zijn voor de spaarkas.
Artikel 10 t/m 13 geldt specifiek voor de donateurs.
10. U wordt donateur voor één jaar, zonder uw tegenbericht wordt het donateurschap jaarlijks
voortgezet. U kunt uw donateurschap op elk moment beëindigen. Uw reeds betaalde bijdrage
vervalt aan de Stichting Vrienden van de Klokkenluider en wordt dus niet terugbetaald.
11. Uw bijdrage per kalenderjaar bedraagt € 30,00, bij een aanmelding later in het eerste jaar
draagt u naar rato bij op basis van € 2,50 per maand.
12. Uw donateurschap gaat in nadat wij uw jaarbijdrage hebben ontvangen.
13. De donateurs worden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse feestjes. Voor de donateur gelden de
zelfde condities als voor de deelnemer van de spaarkas. (artikel 4).
Artikel 14 en 15 geldt voor iedereen.
14. Dit reglement kan gewijzigd worden door het bestuur van de Stichting Vrienden van de
Klokkenluider. Vanaf dat moment geldt het nieuwe reglement voor alle leden.
15. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Het bestuur bestaat uit:
- Math van den Bekerom, voorzitter mambekerom@home.nl; tel: 0478-588737
- Truus Cox, secretaris
- Henny de Kunder, penningmeester

