
 

S.V. Hilvaria – Hilvarenbeek – Club van 100 

Postbus 122 
5080 AC Hilvarenbeek 

    

     Club van 100 S.V. Hilvaria  
 

 

Doel van deze Club 

De Club van Honderd is opgericht in 1997 met het doel geld ter beschikking te stellen voor bijzondere 

aanschaffingen, activiteiten of anderszins, vooral ten behoeve van de jeugd en in de algemene en sociale 

sfeer. De keuzes voor bestedingsdoelen worden zoveel mogelijk in overleg met het Hoofdbestuur en de 

Jeugdcommissie gemaakt. Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer 

op prijs gesteld. Het lidmaatschap van deze Club van Honderd zorgt tevens voor extra betrokkenheid bij 

onze voetbalclub. 

 

Waar is het geld van deze Club zoal aan besteed? 

Voor de bijdrage van 50 euro wordt een goed mogelijke besteding gezocht. Als Club van Honderd denken 

we zelf na over nuttige doelen en er komen vaak verzoeken vanuit de Jeugdcommissie en het 

Hoofdbestuur. Inmiddels weten de mensen die actief zijn binnen S.V. Hilvaria ons wel te vinden. 

 

Waarom lid zijn/worden van de Club van Honderd? 

De naam Club van Honderd doet misschien vermoeden dat het om een selecte club met een maximum 

aantal leden gaat maar het tegendeel is waar. ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’ is ons motto!  

 

Waarom moet je bij deze Club willen horen? 

• Je bijdrage wordt heel zorgvuldig en nuttig besteed 

• Vooral de jeugdleden profiteren in diverse opzichten van onze financiële middelen 

• Je levert een bijdrage aan met name de sociale en maatschappelijke functie van S.V. Hilvaria, zodat aan  

onze clubleden en supporters meer geboden kan worden dan pure voetbalfaciliteiten 

 

Machtiging 
Elk nieuw lid verleend de vereniging via het aanmeldformulier een machtiging om de contributie af te laten 
schrijven van zijn of haar bankrekening 
 
Uw naam zal op de website www.hilvaria.nl worden vernoemd. 
 
We hopen op uw financiële steun te mogen rekenen. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting Club van 100 

Jorrit aan het Rot / Ton Hoosemans / Frank Leijten 
 
 
 
 
 

http://www.hilvaria.nl/

