€uroclub &
Club van 100
_____________________________________________________________________________________________________________________

Heesselt, 30 mei 2015
Beste leden,
Zoals jullie allen weten zijn er de afgelopen anderhalf jaar veel ontwikkelingen geweest in onze
voetbalgemeenschap. Met de fusie (per 01-07-2014) tussen SV Waalkanters en VV Opijnen is uiteindelijk
gekozen voor een samenwerking die in de toekomst vooral voor de jeugd meer perspectief gaat bieden.
Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en gaat onze gezamenlijke vereniging door het leven als DSS’14.
DSS’14 oftewel ‘Door Samenwerking Sterk’ staat niet alleen symbool voor sportieve prestaties, ook qua
kosten wordt er door de fusie enorm bespaard. Op financieel gebied zijn voor jullie ongetwijfeld bekend
‘De €uroclub’ (voorheen SV Waalkanters) en de ‘Club van 100’ (voorheen VV Opijnen). Zij zorgen samen
voor duizenden euro’s extra inkomsten per jaar. Inkomsten bedoeld voor initiatieven die normaal
gesproken niet zomaar kunnen worden bekostigd. De afgelopen tijd is er gezien de fusieontwikkelingen
bewust voor gekozen om geen bijdrage op te halen bij onze leden.
Inmiddels hebben de besturen van de €uroclub en de Club van 100 besloten om samen verder te gaan
onder de naam ‘€uroclub’. Het huidige bestuur van de €uroclub zal alle werkzaamheden hierin blijven
voortzetten. Een korte toelichting op de keuze voor de naam ligt in het feit de ‘€uroclub’ al in bezit was van
een eigen rekeningnummer. Dit is vooral een praktische keuze geweest.
Toekomst
Door de huidige leden van de €uroclub is in het verleden als diverse malen verzocht om het plaatsen van
een overkapping aan de voorzijde van de kantine (veldzijde). Nu wij kunnen vaststellen dat hiervoor in de
bouwplannen onvoldoende budget beschikbaar is, willen wij als (samengevoegde) €uroclub deze
overkapping samen met de vereniging nog voor het nieuwe seizoen gaan realiseren.
Momenteel is er nog zo’n € 5.000,- in kas vanuit de oude €uroclub van SV Waalkanters en komt er
binnenkort ook nog een bedrag vrij vanuit het kasgeld van de Club van 100. I.v.m. het afronden van hun
administratie is nog niet exact bekend hoeveel er beschikbaar wordt gesteld.
Ook lid van de nieuwe €uroclub
Wij willen gezien de bouwplannen doorpakken en per direct de jaarlijkse bijdrage van onze leden gaan
hervatten. Uiteraard kunnen we alleen maar hopen dat eenieder ons ook in de nieuwe €uroclub wil blijven
steunen. De mogelijkheden voor deelname zijn er in de bedragen € 10,- / € 20,- / € 50,- per jaar.
We willen u als lid of toekomstig lid vragen uw bijdrage onder vermelding van uw naam & adres over te
maken naar de onderstaande rekening, namens alle leden alvast dank voor uw bijdrage!
IBAN rekening:
T.n.v.:

NL45RABO0366751395
€uroclub DSS’14 te Heesselt

Met vriendelijke groet,
John van de Westeringh
Christo Makantanis
Pascal Schimmel
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