Inschrijfformulier “Vrienden van Culemborg Blues’
Naam
Adres
PC Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres

;
;
;
;
;

Favoriete Blues band
Favoriete Drankje
T-shirt maat
Geboortedatum

;
;
;
;

Banknummer
Plaats
D.d.

;
;
;

Handtekening ;

Met het door u ingevulde en ondertekende inschrijfformulier machtigt u de penningmeester van Stichting
Culemborg Blues om jaarlijks, t.w. in april, uw bijdrage van € 50,00 van uw rekening af te schrijven. Tevens
gaan wij ervan uit dat akkoord gaat met het vriendenreglement. Voor informatie, suggesties of andere zaken
neemt u dan contact op met marjan.velders@culemborgblues.nl. Wij heten u als “Vriend van Culemborg
Blues” van harte welkom in ons midden, Stichting Culemborg Blues.

reglementen “Vrienden van Culemborg Blues”
*De “Vrienden van Culemborg Blues” is een besloten vriendenkring van 100 leden.
*Deelname tot de vrienden geschiedt na het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
*De jaarlijkse bijdrage geschiedt d.m.v. een automatisch incasso in de maand april of na tussentijdse
inschrijving.
*De jaarlijkse bijdrage van € 50,00, loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.
*Deelname wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
*Beëindiging deelname graag schriftelijk, of per mail voor het einde van de jaarwisseling.
*Het deelnemersschap is niet overdraagbaar. Wel is het mogelijk een nieuwe vriend voor te dragen.
*Bij 100 leden is geen deelname meer mogelijk. Nieuwe vrienden kunnen alleen dan toetreden dmv
voordracht van een oude vriend.
*Het bestuur bepaalt de reglementen en kan deze zo nodig te allen tijde aanpassen of wijzigen.
*Het bestuur kan op goed gefundeerde gronden en door middel van bestuurlijk handelen vrienden weigeren.
*Het bestuur kan op goed gefundeerde gronden vrienden verwijderen uit de vriendenkring, vb onbehoorlijk
gedrag of het niet betalen van de jaarlijkse contributie.
*De jaarlijkse bijdrage van de vrienden zullen worden aanwend voor de organisatie van een Blues Night.
*Het bestuur bepaalt aan de hand van de vriendenopbrengsten of er een Blues Night mogelijk is.
*Het bestuur bepaalt de invulling van een Blues Night.
*een Vriend ontvangt 1 gratis entree tot de Blues Night.
*een Vriend ontvangt 2 consumptiebonnen tijdens de Blues Night.
*een Vriend ontvangt op het Blues evenement in augustus zijn T-shirt en Cap.
*Na loting wordt er 1 vriend uitgenodigd voor een Meet & Greet met een Bluesband naar keuze die speelt op
ons Bluesevenement in augustus van dat jaar.
*vermelding op de erelijst “Vriend van Culemborg Blues” op onze website.

