DE VRIENDEN VAN TDD; REGLEMENT
1. De Vrienden van TDD (hierna “de Vrienden”) is een netwerk van leden en nietleden van The Dutch Dragons - hierna “TDD” – die TDD een warm hart toedragen
en daarvan blijk geven door TDD financieel te ondersteunen ten behoeve van
uitgaven die TDD als geheel ten goede komen en die niet of bezwaarlijk ten laste
van de reguliere inkomsten gebracht kunnen worden.
2. De financiële bijdragen van de Vrienden aan TDD worden in de begroting van TDD
ter beschikking gesteld aan een commissie, die daartoe krachtens artikel 3.1.1 van
het Huishoudelijk Reglement van TDD is ingesteld.
3. De Vrienden worden in de gelegenheid gesteld uit hun midden een voordracht te
doen voor de benoeming van de leden van de commissie, bedoeld in paragraaf 2
van dit reglement, met toepassing van artikel 3.3.1, eerste lid, tweede volzin, van
het Huishoudelijk Reglement van TDD.
4. De commissie verricht haar werkzaamheden met toepassing van artikel 3.3.2, leden
een tot en met drie, van het Huishoudelijk Reglement van TDD.
5. De jaarlijkse inleg voor deelneming aan de Vrienden bedraagt € 50,- of een
veelvoud daarvan. De betaling gaat via een factuur van de penningmeester van
TDD volgend op aanmelding.
6. Deelneming aan de Vrienden wordt aangegaan voor minimaal één jaar en wordt
jaarlijks automatisch verlengd. Aanmelding kan op persoonsnaam of bedrijfsnaam
door het indienen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier via
devrienden@thedutchdragons.nl. Het aantal deelnemers is onbeperkt.
7. Aan het begin van elk kalenderjaar ontvangen de deelnemers een e-mail ter
herinnering aan de automatische verlenging van hun deelneming. Deelneming
eindigt direct na opzegging via e-mail. Restitutie van reeds betaalde bijdragen vindt
niet plaats.
8. De namen van de deelnemers worden gedurende hun deelneming op de website
van TDD vermeld, tenzij de desbetreffende deelnemer aangeeft hierop geen prijs te
stellen.
9. Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de Vrienden – waarvoor de deelnemers per
e-mail worden uitgenodigd – stellen de Vrienden een voorstel voor de besteding
van de bijdrage vast en leggen dit aan de commissie, bedoeld in artikel 3, voor.
Suggesties daartoe kunnen jaarlijks door commissies, werkgroepen of het bestuur
van TDD per e-mail worden ingediend bij de Vrienden.

