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Geachte leden van onderstaande clubs
Euroclub en club van 100
Afgelopen 1-7-2014 zijn de verenigingen VV Opijnen en SV Waalkanters met elkaar gefuseerd tot de nieuwe
vereniging DSS`14.
Dit is geschied met alle lusten en lasten van beide verenigingen.
Nadat ook alle financiële gevolgen helemaal duidelijk waren hebben wij met beide besturen gesproken van beide
bovenstaande clubs. We hebben hen de situatie uitgelegd en de financiële zaken naast elkaar gelegd.
Het reglement van beide komt overeen, financieel waren de zaken anders geregeld dat wil zeggen de Euroclub
heeft een eigen rekening en totaal eigen beheer over de gelden, de club van honderd had geen eigen rekening en de
gelden werden beheerd door de penningmeester van de club.
Bij de Euroclub is nog zo`n €4800 in kas bij de club van 100 was dat in juni 2014 € 6330 euro.
Bij de Euroclub waren hiervan geen betalingsverplichtingen die nog voldaan moesten worden.
Bij de club van 100 waren nog wel lopende betalingsverplichtingen namelijk Digitenne waarvan het bestuur van
de club van 100 op de hoogte was en de muziek in de kantine waarvan de toenmalige voorzitter een afspraak heeft
gemaakt, hier was het bestuur van de club van 100 niet op de hoogte. Dat betekend dat er een bedrag van 2880
euro vrij is en dat de rest volgens een dubieus contract tot juli 2016 besproken is. Beide contracten zijn inmiddels
opgezegd Digitenne is sinds 1-1 2015 afgelopen en bij de muziek hebben wij de betaling per 1-1-2015 stopgezet
momenteel is er dan ook bij de club van 100 nog 5220 euro in kas. Indien wij het contract niet verder moeten
uitdienen en dat lijkt ons rechtmatig dan blijft dat bedrag over.
Het bestuur van de club van 100 heeft aangegeven om te willen stoppen en het bestuur van de Euroclub wil
doorgaan voor de nieuwe vereniging DSS`14. Wij willen hierbij het bestuur van de club van 100 bedanken voor
alle inspanningen die ze altijd gedaan hebben. Wij hebben dan ook met ons alle besloten dat we verder gaan als
Euroclub aangezien hier alle condities al van in orde zijn.
Wij hopen u te kunnen begroeten bij de nieuwe Euroclub,
Graag even u reactie naar het volgende mailadres of telefoon nummer.

Het Bestuur Euroclub

Voorzitter DSS`14
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