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1. Het lidmaatschapsjaar van Club 100 kent een looptijd van één seizoen (september t/m juni). 

2. Het lidmaatschap van Club 100 bedraagt € 1.499,- ex btw. Hiervoor bieden wij u: 

� 8 exclusieve diners voor 2 personen 

� 8 voorstellingen voor 2 personen 

� 8 drankarrangementen voor 2 personen (borrel, diner, koffie, -eventuele- pauze en 

drankje na afloop) 

3. Elke Club 100 avond start om 17.30 uur, tenzij anders aangegeven in de uitnodiging, met een 

inloop/borrel, daarna diner, bezoek voorstelling en na-borrel. 

4. De Club 100 komt 8 keer per seizoen, op wisselende avonden in de week, bijeen. 

5. De 8 gekozen Club 100 avonden vinden plaats in de Deventer Schouwburg, uitzonderingen 

daargelaten. 

6. De programmakeuze voor de Club 100 avonden wordt gemaakt door het Bestuur.  

7. Het lidmaatschap van Club 100 wordt stilzwijgend verlengd, voor de periode van nogmaals een 

seizoen, mits niet opgezegd vóór 1 mei van het lopende seizoen. 

8. De Club 100 bestaat uit maximaal 40 leden welke recht hebben op 2 plaatsen per clubavond, 

dit om de netwerkfunctie te behouden. Het staat ieder lid vrij om te bepalen wie zijn of haar 

introducee is op de Club 100 avonden.  

9. Naast de 40 leden (x twee personen) kunnen per Club 100 avond nog 20 gasten worden 

uitgenodigd om de (Club) 100 vol te maken. 

10. Deze gasten betalen € 87,50 p.p. Deze kosten worden na elke Club 100 avond gefactureerd aan 

de gastheer of -vrouw 

11. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om te bepalen of (nieuwe) leden en/of gasten 

toegelaten mogen worden. 

12. Opgave voor Club 100 avonden geschiedt door middel van een digitale uitnodiging met een 

antwoordbutton. 

13. Aanmeldingen kunnen tot 48 uur voorafgaande aan de Club 100 avond geannuleerd worden. 

Bij annulering op kortere termijn kunnen kosten in rekening gebracht worden. 


