Reglement Official Friends Flying Devils BMX-Made
(de spelregels)
Official Friends Flying Devils BMX, opgericht op 1 januari 2017, heeft ten doel het financieel
ondersteunen van Official Friends Flying Devils BMX (hierna te noemen “Official Friends”),
voor investeringen, die niet uit de gewone middelen gefinancierd mogen/kunnen worden.
1. Lidmaatschap
• Je wordt lid door je aan te melden en een jaarlijkse bijdrage van € 25,- te betalen.
• Het lidmaatschap geldt voor een verenigingsjaar, lopende van 1 januari tot en met 31
december, en eindigt aan het einde van de periode. Wanneer je na 1 Januari lid word geldt
tevens het bedrag van € 25,00
• Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Wat krijgt een lid ervoor terug?
Leden van Official Friends krijgen een vermelding op het ledenbord in het clubhuis en een
vermelding op de website op de pagina “Official Friends”. Voor elk lid is toegang tot
wedstrijden van Flying Devils BMX gratis. Leden kunnen verzoeken/ideeën indienen voor
een besteding namens de Official Friends (zie punt 4).
3. Financiën
De geldmiddelen van de Official Friends bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en
eventuele donateurs. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 25,-. De jaarlijkse
bijdragen worden per machtiging geïncasseerd van het door het lid opgegeven bank- of
girorekeningnummer. Afwijkingen zijn in overleg mogelijk. Alle financiële handelingen
lopen via de penningmeester van Flying Devils BMX.
4. Verzoek/idee tot besteding
Ieder lid van de Official Friends kan een idee tot besteding indienen. Deze aanvraag dient
schriftelijk bij een van de leden van het bestuur te worden ingediend. In de algemene
ledenvergadering wordt vervolgens gestemd op de te ondersteunen doelen. Toewijzing van
gelden kan via een aanvraag tot investering, maar ook kunnen gelden jaarlijks gereserveerd
worden (bijvoorbeeld een vast bedrag per jaar voor activiteiten). Een investering wordt alleen
toegekend als deze een toegevoegde waarde heeft voor de leden van Flying Devils BMX, en
waarvoor binnen Flying Devils BMX Made geen budget beschikbaar is c.q. een duidelijke
verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.
4.1 Regelgeving ideeën tot besteding
Een idee tot besteding moet altijd ten goede komen aan de leden van Flying Devils BMX
Made. Hierbij kan men denken aan het organiseren van een activiteit zoals een rommelmarkt
of een feestavond, een aankoop die ten goede komt aan alle leden, of een voorziening die door
elk lid gebruikt kan worden.
De gelden van Official Friends mogen niet gebruikt worden voor lopende zaken, vaste lasten
en andere gebruikelijke kosten welke binnen de vereniging gemaakt moeten worden.

5. Beheer
De dagelijkse gang van zaken wordt door de Sponsor Commissie/bestuur uitgevoerd. De
commissie is belast met het beheren van de Official Friends: administreren, behandelen van
aanvragen, voordracht richting leden voor het toewijzen van gelden en al het andere wat ter
tafel komt betreffende de Official Friends. De Commissie Official Friends bestaat uit dezelfde
leden als de sponsorcommissie.
Jaarlijks wordt tenminste één keer schriftelijk verslag gedaan aan de leden van de activiteiten
en de inkomsten en uitgaven. De gang van zaken zal ook op de website te volgen zijn.
6. Opstarten van Official Friends Flying Devils BMX
Het streven is om zoveel mogelijk donateurs te werven. Om de Official Friends op te starten
word er aan elk lid (of ouder/verzorger) van Flying Devils BMX Made een boekje met
machtigingen en een aantal flyers verstrekt. De leden kunnen hiermee zo veel mogelijk
donateurs voor de Official Friends gaan werven. Vanaf 1 Januari wordt hiervoor een termijn
gesteld van bv 2 maanden. Het lid die de meeste nieuwe donateurs aanbrengt, ontvangt
hiervoor een leuke prijs. Deze methode kan tevens elk jaar opnieuw ingezet worden. Echter is
niemand aan deze opstarttermijn gehouden en kan vanzelfsprekend op elk moment een nieuw
lid aangemeld worden.

