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Wat is de vrienden van DWF en wat doen de vrienden van DWF?
Voor veel mensen die zwem- en polovereniging Door Water Fit een warm hart
toedragen is het sponsoren van bijvoorbeeld materiaal of kleding een te kostbare zaak.
Om toch de mogelijkheid te bieden om, op vrijwillige basis, een financiële bijdrage te
leveren aan onze vereniging is de vrienden van DWF in het leven geroepen.
Het primaire doel van de vrienden van DWF is het genereren van extra inkomsten voor
DWF.
Deze inkomsten zullen vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de
normale begroting van DWF betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan
bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, het onderhouden van onze materialen en
uiteraard voor vele andere doeleinden. Voor enkele voorbeelden van onze activiteiten
etc. zie bladzijde 4.

Wie kunnen er lid worden van de vrienden van DWF?
Een ieder die DWF een warm hart toedraagt. Denk hierbij aan leden, oud-leden,
donateurs, vrijwilligers, (groot)ouders van (jeugd)leden of bedrijven waarvoor een
sponsorpakket een te kostbare zaak is.

Wat kost het lidmaatschap?
Lid worden van de vrienden van DWF kost minimaal €50,00 per seizoen (onze
seizoenen lopen gelijk met de lagere scholen in Zuid-Holland). Uiteraard is het voor een
ieder mogelijk om een grotere bijdrage te doen dan het minimale bedrag.

Wat krijgt u hiervoor terug?
-

Veel waardering en sympathie vanuit de vereniging
Naamsvermelding op de website van DWF (anonieme leden zijn uiteraard ook
van harte welkom)
Uitnodiging voor evenementen georganiseerd door DWF
Minimaal 4 keer per jaar het clubblad “de Waterflipper”
Vrijkaartje Bronbad de Lockhorst voor 4 personen

Hoe kunt u lid worden?
Door een inschrijfformulier in te vullen (zie bladzijde 5) en in te leveren in baan 7 of
ondertekend te mailen naar sponsoring@doorwaterfit.nl uiteraard mag het ook per
post naar het secretariaat.

Activiteiten DWF
Hieronder kunt u enkele van de activiteiten zien die wij jaarlijks voor onze leden
organiseren:
De oliebollenclubmeet is een
jaarlijks terugkomend evenement
om het jaar met onze leden en hun
vrienden/familie af te sluiten. Deze
middag staat in het kader van een
gezellige en sportieve afsluiting
van het jaar d.m.v. de felbegeerde
familie-estafette, het DWFganzenbord en een potje
waterpolo. Uiteraard afgesloten
met een heerlijke oliebol en warm
kopje chocolademelk in onze
verenigingskantine “Baan 7”.
Ook het sinterklaasfeest is een jaarlijks
terugkomend evenement voor onze jongste
leden. Sinterklaas wordt welkom geheten in
onze verenigingskantine “baan 7” waar al onze
jeugdleden welkom zijn om dit feest met hem te
vieren. Voor alle jeugdleden zal een chocolade
letter achtergelaten worden, waarna er nog de
mogelijkheid is om gezellig vrij te zwemmen.

Met het traditionele tentenkamp wordt het
seizoen afgesloten. In de avond is er een barbecue
waarbij al onze leden, vrijwilligers etc. bij kunnen
zijn met hun families, waarna de jeugdleden
vervolgens de mogelijkheid hebben om op het
terrein van het zwembad te blijven kamperen,
gezellig samen activiteiten doen en vervolgens
moe naar huis toe gaan.
DWF organiseert niet alleen activiteiten
voor haar leden, maar ook voor de
inwoners van Sliedrecht en omgeving.
Zo organiseert DWF jaarlijks de
nationale zwemvierdaagse en de
schoolzwemwedstrijden voor de
basisscholen van Sliedrecht.
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Inschrijfformulier vrienden van DWF
Voornaam / achternaam:

………………………………………………………………………………..

Straat / huisnummer:

………………………………………………………………………………..

Postcode / Plaats:

………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer / e-mail: ………………………………………………………………………………..
Naamsvermelding:

Ja / Nee

Bankrekening / IBAN

………………………………………………………………………………..

Sponsorbedrag (min
€50,00)

………………………………………………………………………………..

Sponsorbedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL70RABO
035.93.00.278 T.N.V. Penningmeester Door Water Fit en onder vermelding van
“Vrienden van DWF + uw naam”
Inschrijfdatum:

………………………………………………………………………………..

De duur van het lidmaatschap is minimaal 1 seizoen en loopt vanaf 1 september tot 31
juli van het eerstvolgende jaar. 1 maand voor het einde van het lidmaatschap zal
gevraagd worden of u deze wilt verlengen.
Door ondertekening van deze overeenkomst ga ik akkoord met de voorwaarden van het
lid zijn van de vrienden van DWF zoals geschetst in het informatieboekje vrienden van
DWF.

Handtekening:

………………………………………………………………………………..

Reglementen vrienden van DWF
Art. 1 Naam
De club gaat door het leven als “de vrienden van DWF” en is onderdeel van zwem- en
polovereniging Door Water Fit uit Sliedrecht.
Art. 2 Oprichting
De club is opgericht in januari 2017 voor onbepaalde tijd.
Art. 3 Doel
Het primaire doel van de vrienden van DWF is het genereren van extra inkomsten voor
DWF. Deze inkomsten zullen vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de
normale begroting van DWF betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan
bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, het onderhouden van onze materialen en
uiteraard voor vele andere doeleinden.
Art. 4 Lidmaatschap
4.1
Lidmaatschap wordt verkregen door het invullen van een inschrijfformulier en
inlevering hiervan in baan 7 of via sponsoring@doorwaterfit.nl
4.2

De duur van het lidmaatschap is minimaal 1 seizoen en loopt van 1 september tot
31 juli van het eerstvolgende jaar. Lidmaatschap mag uiteraard ook anoniem.

Art. 5 Contributie
De contributie bedraagt minimaal €50,00 en dient overgemaakt te worden op
rekeningnummer NL70RABO 035.93.00.278 T.N.V. Penningmeester Door Water Fit en
onder vermelding van “Vrienden van DWF + uw naam”
Art. 6 Het bestuur
Het bestuur van de vrienden van DWF zal hetzelfde bestuur zijn als dat van de zwem- en
polovereniging. Zij zullen dezelfde taken hebben als omschreven in de statuten van de
vereniging.
Art. 7 Financiële middelen / bestedingen
7.1
De financiële middelen van de vrienden van DWF bestaan uit contributies van
leden, schenkingen en overige baten.
7.2

De financiële middelen van de vrienden van DWF dienen ten allen tijden ten
gunste te komen van zwem- en polovereniging DWF. Deze middelen mogen
gebruikt worden voor o.a. drukwerk, representatie en activiteiten van de
vereniging.

7.3

Financiële middelen van de vrienden van DWF mogen nimmer gebruikt worden
voor het betalen aan/van personen (zoals bijvoorbeeld trainers).

7.4

Ieder lid van de vrienden van DWF heeft het recht om een bestedingsaanvraag in
te dienen. Deze aanvraag dient schriftelijk, voorzien van argumentatie en een
kostenschatting, ingeleverd te worden bij een van de bestuursleden of via
sponsoring@doorwaterfit.nl

7.5

Het bestuur van DWF heeft het recht om bij bestedingen onder de €1500,00
zelfstandig een besluit te nemen. Deze bestedingen zullen in de ledenvergadering
worden verantwoord.

7.6

Bestedingen hoger dan €1500,00 dienen altijd ter goedkeuring aan de
ledenvergadering te worden voorgelegd. Indien nodig wordt het bestedingsdoel
door stemming bepaald.

Art. 8 Reglement
Het reglement kan worden opgevraagd bij een van de bestuursleden van DWF.
Daarnaast ligt er een exemplaar van het reglement ter inzage in de verenigingsruimte
“Baan 7”.
Het reglement kan door de ledenvergadering worden gewijzigd dan wel worden
aangevuld. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van DWF.
Art. 9 Ontbinding
Tot ontbinding van de vrienden van DWF kan worden besloten door de
ledenvergadering. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste
2/3e van de uitgebrachte stemmen.
Bij ontbinding van de vrienden van DWF komen de resterende gelden ten goede van
zwem- en polovereniging Door Water Fit.

