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Het vriendenlidmaatschap 
Met de introductie van het vriendenlidmaatschap willen we de oudere generatie de mogelijkheid geven om op 
een leuke manier betrokken te blijven bij de vereniging en de jongste generatie. 

Doelgroep 

Het vriendenlidmaatschap is bedoeld voor (oudere) sympathisanten van 

Victoria Squash die graag betrokken willen blijven bij de vereniging maar 

niet meer kunnen/willen squashen.1  

Contributie 

De kosten voor het vriendenlidmaatschap bedragen 10 euro per maand, 120 

euro per jaar. Deze gelden gaan naar de clubkas en worden besteed aan de 

jeugd. 

Inclusief 

Door het afsluiten van een vriendenlidmaatschap blijf je lid van de vereniging. In ruil hiervoor krijg je: 

 Stem- en bestuursrecht 

 Periodieke update wel en wee van een geselecteerde jeugdspeler verzorgd door de  buddy 

Exclusief 

Het vriendenlidmaatschap is exclusief het gebruik van de squashbanen en fitness. 

Q&A  
1. Waarom gaat de contributie naar de jeugd? 

De jeugd is de toekomst van onze vereniging. Met het vriendenlidmaatschap krijgen vertrekkende 

(oudere) leden de mogelijkheid betrokken te blijven bij de toekomst van de club. 

2. Waarom krijgt een vriendenlid stem/bestuursrecht? 

Een vriendenlidmaatschap is meer dan alleen een donatie. Vriendenleden maken deel uit van de 

vereniging, dit betekent stemrecht en de mogelijkheid op een bestuursfunctie.  

3. Waarom 10 euro per maand/ 120 euro per jaar? 

10 euro per maand is goedkoper dan het dagabonnement. Bij stemrecht hoort echter wel een serieuze 

financiële bijdrage. 

4. Waarom mag een vriendenlid niet fitnessen? 

Victoria Squash is zuinig op haar identiteit als squashclub. Squash is onze corebusiness, alle andere 

activiteiten dienen als ondersteuning hiervan.  Om deze reden bieden we geen apart 

fitnessabonnement aan en willen we nu ook voorkomen dat het vriendlidmaatschap door anderen 

wordt gebruikt als  verkapt fitnessabonnement.  

                                                           
1
 Hierbij kan als voorwaarde worden gesteld dat iemand een regulier lidmaatschap moet hebben gehad om een 

vriendenlidmaatschap af te kunnen sluiten. Het bestuur vraagt de ALV hierover om advies. 


