
DOELSTELLING

De ‘Vrienden van het Y’ heeft als doelstelling om (oud)-leden en mensen die de vereniging een warm hart toedragen, 

betrokken te houden bij de vereniging en financiële ondersteuning bieden voor speciale projecten binnen de vereniging 

waar in de begroting geen ruimte voor is.

LIDMAATSCHAP

Voor 100 of 50 euro per jaar wordt je Vriend van het Y en ontvangt onze vriend de VRY-Nieuwsbrief, uitnodigingen 

voor de VRY-tribune bij zwem- en polowedstrijden of evenementen (IWTA, OWW), deelname aan VRY-zwem en/of 

-polowedstrijden en een uitnodiging voor de jaarlijkse ‘Vrienden van het Y-avond’.

De 50-euro Vrienden kunnen we om een extra bijdrage vragen voor de ‘Vrienden van het Y-avond’. Hiermee zorgen 

we ervoor dat het grootste deel van het lidmaatschapsgeld ook wordt besteed waarvoor het bedoeld is.

Alle Vrienden worden vermeld op het Y-bord in de Y kelder. Indien er aangegeven wordt geen melding te willen op 

het bord, hangen we een bordje met ‘Vriend’ op.

Aanmelden voor het lidmaatschap gaat door het invullen van het online inschrijfformulier. Na ontvangst wordt 

een factuur gestuurd. De ontvangst van de betaling is de bevestiging van het lidmaatschap. Het lidmaatschap is 

alleen voor personen, niet voor bedrijven.

Ereleden van Het Y zijn ook erelid van de Vrienden van het Y en zijn niet verplicht tot betaling. Wel ontvangen zij 

een verzoek voor vrijwillige bijdrage.

Opzegging/ Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vrienden van het Y eindigt wanneer:

• Een lid schriftelijk (per post of email) heeft opgezegd. Indien de bijdrage voor het lopende jaar al voldaan is zal 

 geen restitutie plaatsvinden.

• Het lid ondanks betalingsherinnering, twee jaar achter elkaar de jaarlijkse bijdrage niet betaalt.

• Het lid komt te overlijden. Als het lidmaatschap liep op het moment van overlijden zal het bordje op 

 het ledenbord gehandhaafd blijven.

COMMISSIE VRIENDEN VAN HET Y

De commissie VRY (Vrienden van het Y) is, in samenwerking met en onder toezicht van de penningmeester van het 

bestuur, belast met het beheer van de Vrienden van het Y. Hieronder vallen de administratie, behandelen van aanvragen, 

samenstellen van de nieuwsbrief (minimaal 2x per jaar), organiseren van Vrienden van het Y-bijeenkomst en werving 

van nieuwe leden.

De commissie VRY is bereikbaar via het email adres: vrienden@het-y.nl.

SPELREGELS 
VRIENDEN VAN HET Y


