AANVRAGEN CLUB VAN 100
Waarde leden,
Je hebt deze informatiebrief gekregen zodat je precies weet hoe je aanvraag moet doen voor de Club
van 100.
Wat is de club van 100?
Roeien, de mooiste sport die er is, een combinatie van kracht, souplesse, conditie en ritmiek. De Club van
100 heeft zichzelf dan ook ten doel gesteld Saurus meer en harder te laten varen. Daarnaast willen we in
de breedte bijdragen aan de groei en bloei van Saurus als studentenroeivereniging. Dit doen we middels
financiële bijdragen voor activiteiten (of investeringen) die hiermee verband houden. De Club van 100 is
een stichting met rond de 110 leden die jaarlijks 100 euro geven om deze doelstellingen te bereiken.
Aan wat voor aanvragen geeft de club van 100 geld?
Wij verwelkomen zowel aanvragen vanuit de competitie- als de wedstrijdsectie, maar ook vanuit het
verenigingsleven. We willen er waakzaam voor zijn geen sponsor van snoepreisjes te worden en
projecten waarvoor serieus getraind wordt, aantrekkelijker te maken voor leden. Hierna houden we nog
een bedrag over om jaarlijks te sparen voor grotere zaken die zich aandienen vanuit de vereniging of
anderzijds. Denk aan een investering in de SIR of de INKOM.
Hoofdzaken waarin we jaarlijks investeren zijn:
- bijdrage aan de kosten van professionele begeleiding van roeiers;
- sponsoring wedstrijdpakjes van de wedstrijdroeiers;
- sponsoring van binnen- en buitenlandse roeiprojecten. Denk hierbij aan een uitzending voor de bond,
Ringvaart Regatta, Women’s Head of the River in Londen, een extra trainingskamp of de Elfstedentocht;
- jaarlijkse bijdrage aan de INKOM.
Wat zijn de vereisten voor een aanvraag?
1. Het project/activiteit moet in de toekomst liggen, wij geven geen geld aan activiteiten/uitgaven die al
geweest zijn.
2. Achtergrondinformatie en motivatie waarom wij dit project moeten ondersteunen.
3. Begroting van de activiteit/project.
4. Bij toekenning van een bijdrage, ontvangen wij graag een kort verslagje van het evenement voor onze
leden met een foto!
De aanvragen kunnen verstuurd worden naar clubvan100@msrvsaurus.nl met in de CC
voorzitter@msrvsaurus.nl.
Heb je nog vragen hierover of wil je meer weten over de Club van 100, dan zijn we natuurlijk bereikbaar!
Wij zien jullie graag aanvragen tegemoet!
Met vriendelijke groet, het bestuur van de Club van 100,
Voorzitter: Jacq. Linssen
Penningmeester: Lars Plato
Secretaris: Sara Franke
Algemeen bestuursleden: Maarten Edie en Birgit Bekker

