
 
 

Aandeelhoudersclub 

 

Graag brengen we de aandeelhoudersclub onder jullie aandacht. 

Ieder jaar tijdens de familiedag proberen we nieuwe leden te werven voor de 

aandeelhoudersclub. 

De doelstelling van de aandeelhoudersclub is onder meer het stimuleren van de 

betrokkenheid bij de voetbalvereniging Fit Boys. 

Deze doelstelling wordt nagestreefd door het organiseren en ondersteunen  van diverse 

activiteiten voor met name de jeugd. 

Daarnaast worden met de opbrengsten diverse projecten bekostigd. Ook hierbij heeft 

de jeugd van Fit-Boys weer een bevoorrechte positie. 

 

Om van bovenstaande doelstellingen voorbeelden uit de praktijk te geven noemen we 

onderstaand een aantal activiteiten die namens de aandeelhoudersclub voor met name de 

jeugd worden georganiseerd: 

Sinterklaasfeest  Pupil van de week  Europacup/mixtoernooi  

Fit-Boys reisje  Voetbalkampen  Feestavond/disco-avond 

   

De aandeelhoudersclub draagt ook zorg voor de medailles die gewonnen worden door de 

kampioenen van de (zaal)competitie en de daarbij behorende consumpties. 

Daarnaast draagt ze bij aan de organisatie van de familiedag. 

  

De leden van de aandeelhoudersclub hebben zelf ook een aantal belangrijke voordelen. 

Zo krijgt elk lid ieder jaar 10 consumptiebonnen ter waarde van maximaal 1,20 euro per 

stuk.  

Leden hebben uiteraard gratis toegang tot alle competitiewedstrijden van Fit Boys en 

mogen gratis deelnemen aan de maandelijkse klaverjaswedstrijden die op een 

vrijdagavond in de kantine worden gehouden en waar de koffie uiteraard gratis is.  

Uiteraard krijgen de leden wekelijks het clubblad “groen-geel” in de bus. 

Zoals je ziet is de aandeelhoudersclub een actieve club en zeer belangrijk voor de 

onderlinge saamhorigheid binnen de vereniging. 

 

Lidmaatschap van de club kost 50 euro per jaar. 

In het voorgaande is grotendeels beschreven wat er zoal met deze bijdrage gebeurt. 



 

 

 

 

De aandeelhoudersclub kent inmiddels circa 150 leden.. 

Uiteraard zouden we graag nog meer leden begroeten. Daarom hebben we een 

aanmeldingsformulier toegevoegd. 

Wanneer je ook lid wilt worden kun je het aanmeldingsformulier deponeren in één van de 

brievenbussen in de kantine.  

Wellicht word je op de familiedag zelfs benaderd om lid te worden.  

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier Aandeelhoudersclub 

 

Ondergetekende: 

 

Naam    : 

Adres    : 

Postcode + Woonplaats : 

    

meldt zich hierbij aan als lid van de “Aandeelhoudersclub” 

 

en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  

Fit Boy’s aandeelhoudersclub om per ……………………..  

50 euro per jaar 

 

af te schrijven van bank/gironummer :…………………………… 

Ten name van  : 

Te    : 

 

 

Wegens bijdrage aandeelhoudersclub  

 

Naam   : 

Plaats   : 

Datum  : 

 

Handtekening : 
 

 

 


