Reglement Club van 100 H.V. White Demons te Berkel-Enschot
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Iedereen kan deelnemer zijn van de CLUB VAN 100 van handbalvereniging White Demons te
Berkel Enschot verder te noemen Cv100.
Doel van Cv100 is het verschaffen van financiële middelen voor H.V. White Demons.
Iedere deelnemer betaalt per jaar Euro 25,- in principe zal elke deelnemer een verzoek
ontvangen voor het overmaken van de deelnemersbijdrage.
Elke deelnemers krijgt een eigen uniek inschrijvingsnummer.
In het eerste kwartaal van elk jaar vindt de trekking plaats onder de deelnemers die volledig
hun financiële verplichtingen over het voorgaande jaar hebben voldaan. Dat wil zeggen de
volledige bijdrage van Euro 25,= op 31 december van het voorgaande jaar door de
penningmeester van H.V. White Demons moet zijn ontvangen.
Het prijzenpakket ziet er als volgt uit, waarbij de hoofdprijs als eerste wordt getrokken en in
een envelop wordt gestopt, om als laatste bekend gemaakt te worden.
Het prijzenpakket: Euro 250,=, 2 x Euro 125,=, 5 x Euro 50,=, 5 x Euro 25,=
De prijstrekking geschiedt in een locatie die vooraf aan alle deelnemers bekend wordt
gemaakt. Dit onder toezicht van de penningmeester / voorzitter H.V. White Demons ten
aanschouwe van meerdere personen.
De gewonnen prijzen zullen binnen 10 dagen na de trekkingsdag worden gestort op een door
de prijswinnaar op te geven bank- of girorekening, desgewenst wordt de prijs in contanten
uitgekeerd.
De prijswinnaars (winnende nummers) worden gepubliceerd op de H.V. White Demons site.
De Cv100 houdt op te bestaan wanneer er minder deelnemers zijn dan 66.
Wanneer er op 31 december van het voorgaande jaar minder dan 66 deelnemers volledig
niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan, zal het prijzenbedrag worden
verminderd door het laten vervallen van prijzen te beginnen met de prijzen van Euro 25,= dit
ter beoordeling van het bestuur van H.V. White Demons.
De twee bovenstaande punten zullen schriftelijk worden meegedeeld aan de overige
deelnemers van de Cv100.
Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van H.V. White Demons.

