Club van 100
Bestuur: Jantje Dijkema voorzitter - Theo Ferguson penningmeester - Henk van Bruggen lid

Doelstelling van de Club van 100 (Cv100)
De Cv100 stelt zich tot doel onze baan, in de breedste zin van het woord, te verfraaien en in een aantal gevallen
veiliger te maken met uitvoeringen die niet uit de algemene middelen van de Vereniging kunnen komen.
De ideeën daarvoor worden door de donateurs aangedragen en worden door het bestuur van de Cv100 beoordeeld
op hun belang voor de club.

Wat is de Cv100?
De Cv100 heeft een partnerschap met de vereniging.
Je doneert jaarlijks honderd euro (meer mag ook). Deze is geoormerkt voor Cv100 projecten in de Vereniging, waar
alle verenigingsleden profijt van hebben en die in eerste instantie niet bedoeld is voor de algemene middelen.

Voor wie is de Cv100?
De Cv100 is voor iedereen.
Iedereen die donateur wordt van de Cv100 wil daarmee de Vereniging graag een handje helpen.
Zij dragen de Vereniging een warm hart toe en kunnen op deze manier ook meepraten over de Cv100 projecten, die
gedaan worden om hun baan te verfraaien.

Pluspunt
Het grootste pluspunt van de Cv100 is dat de donateurs van deze Cv100 mogen bepalen waar het geld in wordt
gestoken.

Wie is er verantwoordelijk voor de Cv100?
Het Bestuur van de Vereniging heeft in 2017 drie leden aangewezen als bestuur van de Cv100.
Buiten dit bestuur om denken de donateurs van de Cv100 mee over nieuwe projecten van de Cv100, waar het
Dagelijks Bestuur van de Vereniging financieel niet aan toekomt of omdat het geen prioriteit betreft.
Het Cv100 bestuur bekijkt de haalbaarheid van de ingebrachte ideeën, financieel, maar ook, in samenwerking met
het Bestuur van de Vereniging, door de baan.
---------------------------

Indien er wensen zijn ter verbetering en aanvulling van de baan of ten behoeve van het spel meld dat
dan bij:
Jantje Dijkema, voorzitter commissie Club van 100, mailto:jantjedijkema@hotmail.com
of bij Henk van Bruggen, mailto:henk@bruggen.nl
Donateurs die inlichtingen wensen omtrent de financiële afwikkelingen kunnen daarover contact
opnemen met: Theo Ferguson, penningmeester Club van 100, mailto:htferguson06@gmail.com

Spreekt dit u aan?
mailto:jantjedijkema@hotmail.com

realisaties
2018

2019

2020

De bank op de driving range

Opvangbak voor jerrycans benzine
en olie in de garage

target net basket

Betonnen voet voor banken door de
baan

Aanleg perk
afslag geel hole 1

Bouw nieuwe buggy garage en
werkruimte

De waterbak voor stokkenreiniging

Kunst hole 9

Kunst vijver 6

Lesmateriaal voor de jeugd

Regen/windbestendige bordjes

Bijdrage horeca ivm corona

Info tv scherm in hal

2 sets golfclubs voor de jeugd

Grasdoelen drivingrange

Aanschaf ooievaarsnest hole 4-5-6

12 lockers - de huur komt ten
goede aan de Vereniging

realisaties
2021

2022

Bescheidener namenbord horeca
leden Cv100

15 lockers - de huur komt ten goede
van de Vereniging

Matten op drivingrange
Ploeg in perk – ons logo

15 lockers - de huur komt ten goede
aan de Vereniging

Bankje op hole 6 rood met
bescherming

Bankje op hole 7 geel

Beukenhaag voor elektrahuisjehet moet nog wat groeien

12 tafellampen tbv horeca

De donateurs.
De Club van 100 telt op dit moment 51 trouwe donateurs.
En dank zij hun steun zijn bovenstaande projecten verwezenlijkt kunnen worden.
Het bestuur van de Cv100 hoopt, met jullie steun, de aangevraagde projecten ook in de
toekomst te kunnen verwezenlijken.

Ook een warm hart voor de Club?
mailto:jantjedijkema@hotmail.com

