
                                                   
 
 
 
Initiatief voor Vrienden van ZPC Hoogeveen 
 
 
De Vrienden van ZPC Hoogeveen is een groep van enthousiaste sponsors, leden en niet-leden die ZPC 
Hoogeveen een warm hart toedragen. Het streven is om zoveel mogelijk deelnemers te vinden, die een 
jaarlijkse bijdrage van € 50,- leveren. Iedereen boven de 18 jaar kan lid worden van de Vrienden van ZPC  
Hoogeveen. De namen van de leden worden vermeld op het Vrienden van ZPC Hoogeveen bord in de 
hal van het Zwembad en op de website van de vereniging.. 
 
Doel: 
De Vrienden van ZPC Hoogeveen heeft ten doel de ondersteuning, zowel financieel, facilitair of 
anderszins, van de vereniging en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
Daarnaast heeft de jaarlijkse vergadering tot doel sponsors, leden en oud-leden met elkaar in contact te 
brengen en zo de betrokkenheid bij ZPC Hoogeveen te vergroten. 
 
 
Algemeen reglement: 

   
- De Vrienden van ZPC Hoogeveen vallen onder het bestuur van de vereniging.       
- Ondersteunt de vereniging met concrete zaken, die zijn goed gekeurd door het bestuur. 
- De Vrienden van ZPC Hoogeveen wil dat de ondersteuning zichtbaar is voor zijn leden. 
- De in en uitgaven lopen via de rekening van de penningmeester.. 
- De Vrienden van ZPC Hoogeveen zal altijd werken ten goede van de vereniging ZPC  

Hoogeveen. 
- Iedereen boven de 18 jaar kan lid worden van de Vrienden van ZPC Hoogeveen. 

 
Wie kan lid worden: 
·     Iedereen boven de 18 kan lid worden van de Vrienden van ZPC Hoogeveen.  

• Leden / niet leden 
• Ouders / familie leden / Als familie …. 
• Vrienden / kennissen 
• Bedrijven / eigen bedrijf 
•  Iedereen die de vereniging een warm hart toe draagt. 

·     Het lidmaatschap van de Vrienden van ZPC Hoogeveen loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en 
met 31 december.  
 
Wat krijg ik ervoor terug: 
·     Ondersteunen van diverse projecten binnen de vereniging. 
·     Een vermelding op het “Vrienden van ZPC Hoogeveen” bord in de hal en op de website. 
·     Eenmaal per jaar een vergadering met het bestuur van de Vrienden van ZPC Hoogeveen                                                              
      en een gezellig samenzijn. 
·     Dat je als lid bijdraagt om iets extra’s te kunnen doen voor de vereniging. 
 
 
 



Wanneer starten we: 
Het is de bedoeling dat we per 1 januari 2016 starten met de Vrienden van ZPC Hoogeveen. 
Het bordje wordt ook zo spoedig mogelijk gemaakt en opgehangen in de hal van het zwembad. 
 
Hoe gaat de betaling: 
U krijgt 1x per jaar een nota toegezonden voor de jaarlijkse betaling van € 50,- euro. 
Wel wordt er van u verwacht voor 1 november schriftelijk op te zeggen, als u geen vriend meer wilt zijn. 
Als we dit niet binnen hebben gaan we er vanuit dat je het komende jaar ook nog Vriend van ZPC  
Hoogeveen wilt blijven. 
 
 
 
 
 
 Aanmeldingsformulier Vrienden van ZPC  Hoogeveen: 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
AANMELDFORMULIER Vrienden van ZPC Hoogeveen (s.v.p. volledig invullen) 
  
Naam: …………………………………………………………………………………… 
  
Adres: …………………………………………………………………………………… 
  
Postcode/Woonplaats: ……………………………………………………………….. 
  
Tel: ……………………………… 
  
E-mail: ………………………………………………………………………………….. 
  
  
Naam voor op het bord in de hal : ………………………………………………………………………… 
 
 
  
Handtekening:  
  
 
 
 
 

• Het lidmaatschap van de Vrienden van ZPC Hoogeveen loopt per kalenderjaar van 1 januari tot 
en met 31 december. 

• Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per mail  en deze moet voor 1 november bij de 
penningmeester binnen zijn.  

• Dit formulier voorzien van handtekening kan je inleveren bij één van de bestuursleden of 
terugsturen naar: 

 
ZPC  Hoogeveen 
t.a.v. penningmeester 
De Rietgans 25 
7905 GN  Hoogeveen 


