
Club van 100 

 

 

REGLEMENT CLUB VAN 100 

1. Doel: Financiële en morele steun van carnavalsvereniging De Durdauwers in 

Haghorst.  

2. Kosten per jaar: € 25,00 per persoon, dus € 50,00 per koppel of gezin. (kinderen tot 

18 jaar gratis) 

3. Minimale leeftijdsgrens: 18 jaar. 

4. De club van 100 is een onderdeel van CV de Durdauwers. De jaarlijkse bijdrage wordt 

gestort op de rekening van CV de Durdauwers.  

5. Jaarlijks zal de besteding alsmede de totale boekhouding van het deel dat de club van 

100 aangaat worden verantwoord aan de leden.  

6. De incasso van de jaarlijkse bijdrage geschiedt per automatische incasso of kan door 

de leden met een overmaking worden voldaan.  

7. Besteding van de jaarlijkse lidmaatschap-opbrengst:                          

- een gedeelte wordt besteed aan sponsoring van de carnaval in Haghorst, zoals het 

presentje voor de ouderen en zieken, de prijzen van de optocht, de organisatie van 

bijvoorbeeld de kindermiddag en seniorenavond en natuurlijk ter ondersteuning van 

onze trots: De Dansmariekes.                                                                                                    

- een gedeelte wordt besteed aan voordelen en services voor de leden: 

• Alle leden worden op de hoogte gehouden van de carnavalsactiviteiten van de 

Durdauwers (via email) en zijn hierbij ook van harte welkom! 

• Op elk adres wordt gratis de carnavalskrant bezorgd 

• Gratis carnavalsontbijt op zondag (exclusief kinderen) 

• Gratis vervoer voor de leden die mee gaan dweilen 

• Er wordt jaarlijkse een barbecue en/ of feestavond georganiseerd (kleine bijdrage) 

• Korting op DD-artikelen: Sjaal (€10, - ), vlag (€12,50 ), shirt (€12,50 ) 

 

8. De activiteiten van de club van 100 behoeven zich niet te beperken zoals deze 

bovenstaand zijn beschreven. De club van 100 staat open voor creatieve ideeën met 

betrekking tot carnaval (mits door de leden goedgekeurd). 

9. De begeleidende taken van de club van 100 worden uitgevoerd door een commissie, 

bestaande uit minimaal drie personen welke lid zijn van de club van 100. Ze staan in 

nauw contact met het bestuur van CV de Durdauwers.  



10. Elk commissielid is jaarlijks herkiesbaar. 

11. Het reglement kan jaarlijks worden aangepast. De commissie dient zorg te dragen 

voor het inlichten van de leden hierover.  

12. De commissie zorgt voor naleving van dit reglement. De leden gaan akkoord met dit 

reglement. 

13. Indien de club van 100 wordt opgeheven blijft het batig saldo eigendom van CV de 

Durdauwers.  

14. Zonder berichtgeving wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.  

15. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 11 november voorafgaand aan het 

carnavalsseizoen te gebeuren per mail: durdauwerscv100@gmail.com.  
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