
VRIENDEN VAN FC CASTRICUM 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Doelstelling 
Vrienden van FC Castricum stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan een positieve cultuur en een extra 
impuls te geven aan activiteiten die met name betrekking hebben op het welzijn van de jeugd. 
 
Activiteiten 
Hoofdzaak is een financiële ondersteuning van de hiervoor bedoelde activiteiten. 
Het bestuur van Vrienden van Castricum is gerechtigd, al dan niet in overleg met haar deelnemers, 
zelfstandig activiteiten te organiseren, die altijd in overleg met het bestuur van de vereniging zullen worden 
uitgevoerd. 
 
Bestuur 
Het bestuur van Vrienden van FC Castricum bestaat uit 4 personen, die de functies van voorzitter, secretaris, 
penningmeester en algemeen lid vervullen. 
Het bestuur van Vrienden van FC Castricum wordt op bindende voordracht van de deelnemers benoemd 
door het bestuur van FC Castricum. 
Het bestuur van Vrienden van FC Castricum kan zelfstandig goedkeuring geven aan verzoeken om een 
financiële ondersteuning onder de volgende voorwaarden: 
 

 het moet gaan om activiteiten die vallen binnen de doelstelling; 
 de toezeggingen mogen de bijeen gebrachte fondsen niet overschrijden; 
 het mag niet in strijd zijn met het beleid van FC Castricum. 

 
Aanmelding en opzegging 
Zowel leden als niet-leden van FC Castricum kunnen lid worden van Vrienden van FC Castricum. 
De jaarlijkse bijdrage voor leden bedraagt 50 euro.  
Voor de partner van Vrienden van FC Castricum bedraagt de jaarlijkse bijdrage 25 euro. 
Nieuwe deelnemers dienen zich bij voorkeur aan te melden bij de secretaris van de Vrienden van FC 
Castricum. 
Opzegging van deelname kan uitsluitend plaats vinden voor 1 december van het kalenderjaar en dient 
schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de secretaris van Vrienden van FC Castricum. 

  
Betaling 
De bijdrage dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer 3119.32.576 van de Rabobank te 
Castricum t.n.v. FC Castricum o.v.v. Vrienden van FC Castricum. 
Nieuwe deelnemers ontvangen na aanmelding een welkomstbrief, met daarin de wijze van betaling. 
 
Vergaderingen 
Tenminste eenmaal per jaar wordt een vergadering van Vrienden van FC Castricum gehouden, die zal 
worden gecombineerd met een gezellig samenzijn, al dan niet vergezeld van partner. 
Deze vergadering vindt plaats in de kantine van de vereniging. 
Tijdens de vergadering worden voorstellen voorgelegd met betrekking tot de bestemming van gelden. 
Tevens zal verantwoording worden afgelegd over de bestedingen. 
 
Het bestuur vergadert zo vaak als zij wenselijk acht. 
 
Rechtsvorm 
Vrienden van FC Castricum heeft geen aparte rechtsvorm en valt volledig onder de verantwoordelijkheid 
van het bestuur van FC Castricum. 
 



Verantwoording 
Het bestuur van Vrienden van FC Castricum legt desgevraagd aan het bestuur van FC Castricum 
verantwoording af over haar activiteiten en rapporteert regelmatig hierover aan de voorzitter van de  
Vereniging en zal aan het eind van het verenigingsjaar een financieel verslag overleggen inclusief geplande 
activiteiten. 
 

 
 

 


