Welkom bij de Club van 100
Een initiatief om de N.S.R.V. Phocas een financieel steuntje in de rug te bieden.

 Wat is de Club van 100?
De Club van 100 is een club mensen die jaarlijks €100,- schenkt ten
behoeve van de plannen van Phocas. Eenmalig een schenking van €100,maakt u lid voor één jaar. Door middel van meerdere of periodieke
schenkingen, verzekert u uw lidmaatschap voor meerdere jaren. De
voordelen van dit lidmaatschap leest u verderop in deze folder.

 Voor wie is de Club van 100?
De Club van 100 is bedoeld voor eenieder die Phocas een warm hart
toedraagt en graag onze vereniging ondersteunt.
 Wat kan ik Phocas bieden als lid van de Club van 100?
Door middel van een (periodieke) schenking voorziet u Phocas en haar
leden van wat extra financiële ruimte. Zo kan Phocas haar doelen bereiken
en de roeisport beoefenen in het mooie Nijmegen.
 Wat biedt Phocas mij als lid van de Club van 100?
Lid zijn van de Club van 100 heeft verscheidene voordelen voor u:
o Activiteiten
Phocas is blij met uw steun en zet daar graag wat tegenover. Zo
organiseren we tweemaal per jaar een gezellige borrel, waarvan één
tijdens onze eigen roeiwedstrijd de Traianus Regatta plaatsvindt.
o Een blijvende herinnering
Uw naam (of die van uw kind) als schenker en lid van de Club van 100
zal, zo lang u lid bent, vermeld worden op het Club van 100-bord.
Deze heeft een mooie plek op het huidige botenhuis en zal ook in het
nieuwe botenhuis een mooie plek krijgen.

o Periodieke schenking mogelijk
Indien u kiest voor een periodieke schenking gedurende minimaal 5 jaar, is
het volledige bedrag zonder drempel fiscaal aftrekbaar. Hierdoor kunt u tot
wel 52% terugkrijgen via de fiscus.
 Wat is de bestemming van mijn schenking?
Inkomsten vanuit de Club van 100 zullen ten goede komen aan de
bevordering van de prachtige roeisport. Enkele bestemmingen waar u aan
kunt denken zijn: wedstrijdkleding, de Traianus Regatta, trainingskampen,
de jaarlijkse introductie, etc. Heeft u zelf ideeën of wensen over de
bestemming van uw schenking? Laat het ons weten via het
machtigingsformulier.
 Hoe word ik lid van de Club van 100?
U wordt lid van de Club van 100 middels enkele formulieren.
o Eenmalige schenking
Voor een eenmalige schenking dient u een machtigingsformulier in te
vullen. Deze is te vinden op de site www.phocasnijmegen.nl of
www.oudphocas.nl onder het kopje ‘Club van 100’ en kan op papier
aan u verstrekt worden.
o Periodieke schenking
Voor een periodieke schenking dient u het formulier “Overeenkomst
periodieke gift in geld (voor schenker en ontvanger)” en een
machtigingsformulier in te vullen. Deze zijn te vinden op de site
www.phocasnijmegen.nl of op www.oudphocas.nl onder het kopje
‘Club van 100’ en kan op papier aan u verstrekt worden.
Heeft u nog vragen omtrent het lidmaatschap, of andere zaken? Wij zijn te
bereiken via partners@nsrvphocas.nl o.v.v. ‘Club van 100’ of via 0243241691.

Wij hopen snel kennis met u te mogen maken!

