Formularz rejestracyjny dla członkiń TOP
STOWARZYSZENIE POLEK W HOLANDII
VERENIGING VAN POOLSE VROUWEN
Wypełnienie formularza jest warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia. Obowiązkowe punkty (dane podstawowe) oznaczono gwiazdką.

Nazwisko*

Kod pocztowy*

Miejsce zamieszkania*

Imiona*

Data
urodzenia

Ulica*

Numer
domu*

Numer telefonu/ komórki*

Adres mailowy*

Miejsce zamieszkania w Polsce

Zawód (wykształcenie)

W Holandii mieszkam od

Wykonywany zawód

Zainteresowania

Motywacja wstąpienia do Stowarzyszenia*

Skąd dowiedziałaś się o istnieniu Stowarzyszenia*

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią regulaminu TOP i zgadzam się z zawartymi w nim
warunkami

Data:

Podpis:
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Regulamin Stowarzyszenia Polek ToP

Cele
Stworzenie sieci kontaktów wśród Polek i /lub kobiet o polskim pochodzeniu;
Poszerzanie swoich zainteresowań oraz stymulacja rozwoju członkiń;
Wzmacnianie i popieranie celów i interesów członkiń oraz uczenie się od siebie wzajemnie;
Powiększanie własnej społecznej świadomości oraz umocnienie własnej pozycji w holenderskim
społeczeństwie;
Promocja polskiej kultury, wiedzy i tworzenie pozytywnego obrazu Polski w Holandii.

Członkostwo
Członkami stowarzyszenia mogą zostać kobiety, które ukończyły 18 rok życia i czują się zwiazane z
Polską. Chęć wstąpienia do ToP-u meldujemy wypełniając formularz wpisowy. Wypełniony formularz
należy dostarczyć do sekretariatu. Członkostwo kończy się: przez rezygnację, przez wypowiedzenie z
ramienia zarządu, w wypadku śmierci członka lub przez pozbawienie jej praw członkowskich.
Rezygnacja z członkostwa powinna zostać przez rezygnującą członkinię zgłoszona mailem do
sekretariatu ToP. Zgłoszenie rezygnacji przed 31 marca danego roku zwalnia z obowiązku opłaty
składki członkowskiej za dany rok.

Język
Oficjalnym językiem używanym w trakcie spotkań Stowarzyszenia jest język polski.

Roczna kontrybucja
Wysokość składki rocznej zostaje określona przez zgromadzenie ogólne i podana do wiadomości
członkiń. Od nowych członkiń przyjętych do ToP-u w drugim półroczu pobieramy 50 % wysokości
składki rocznej w danym roku. Składki należy wpłacać do 31 marca, lub w przypadku wstąpienia do
ToP-u w drugim półroczu do 31 października danego roku.
Zapisując się do ToP-u członkini zgadza się z opłacaniem corocznej składki członkowskiej.
Nie stanowi ona opłaty za udział w spotkaniach, które są najczęściej bezpłatne dla członkiń, ale nie
dlatego że opłacają je z góry, tylko dlatego że są one częścią ToP-u.
Opłata składki to oficjalne potwierdzenie przynależności do Stowarzyszenia, to wyraz uznania jego
celów i aprobata sposobu ich realizacji.
Osoby, które nie opłacają, rezygnują z członkostwa, a nie z uczestnictwa w spotkaniach. Dlatego też nie
wypisujemy z ToP-u “na chwilę”.
Nieobecność na spotkaniach nie jest powodem do skreślenia z listy członkiń, nieopłacanie składki jest.

Zarząd
Zarząd Stowarzyszenia Polek składa się z co najmniej pięciu i najwyżej siedmiu osób wybranych
spośród jej członkiń. Minimalna obsada zarządu: przewodnicząca, sekretarz, skarbnik. Przewodnicząca
zostaje wybrana przez ogólne zgromadzenie. Zgromadzenie wybiera także pozostałe członkinie
zarządu. Podział innych funcji jest sprawą zarządu. Kadencja zarządu trwa pięć lat. Członkostwo w
zarządzie kończy się: gdy kończy się członkostwo w Stowarzyszeniu Polek, przez jego zrzeczenie się,
w wypadku śmierci, gdy nie zostaje się ponownie wybraną, lub przez zwolnienie z obowiązków na
zgromadzeniu ogólnym.
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Zebrania zarządu
Zarząd organizuje własne zebrania pomiędzy spotkaniami ogólnymi członków. Frekwencja i długość
zebrań uzależnione są od zakresu zadań, które zarząd w imieniu Stowarzyszenia Polek zamierza
zrealizować.

Spotkania
Każde spotkanie ToP-u ma zawczasu wybrany zdefiniowany temat. Spotkania organizujemy ±4 razy w
roku, w soboty albo niedziele. Zaproszenia zostają przesłane mailem do zarejestrowanych członkiń i
sympatyzantów. Zaproszenia umieszczane są na Facebooku, a ogólne wiadomości o spotkaniach na
stronie internetowej ToP-u. O ile zaproszenie nie informuje o kosztach spotkania oznacza to, że
członkinie biorą w nim udział bezpłatnie. Od gości biorących udział w spotkaniu pobieramy
jednorazową opłatę, wysokość której zostaje określona przez zarząd. W przypadku ograniczonej ilości
miejsc decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym członkinie mają pierwszeństwo udziału w spotkaniu.

Zgromadzenie ogólne
Odbywa się raz w roku na warunkach określonych przez statut.

Sprawy porządkowe
Swoje przybycie na spotkanie meldujemy każdorazowo w sekretariacie ToP-u w wymienionym na
zaproszeniu terminie. W razie zmian w planach i niemożności przybycia na spotkanie odwołujemy
swoje zgłoszenie najpóźniej dzień przed spotkaniem. Mówimy sobie po imieniu. Zamykając część
oficjalną spotkania ustalamy lub podajemy do wiadomości datę i temat kolejnego spotkania. Wszelkie
uwagi, pomysły, sugestie oraz pytania odnośnie funkcjonowania organizacji zgłaszamy do sekretariatu.

Komisje funkcjonalne
Zarząd może z członkiń ToP-u powołać różnorodne komisje w celu spełnienia określonych funkcji.
Skład i funkcja powołanej komisji zostają na pierwszym kolejnym spotkaniu ogólnym podane do
wiadomości wszystkich obecnych.

Lista członkiń
Zarząd ponosi odpowiedzialność za uaktualnianie listy członkiń. Lista członkiń (dane podstawowe)
zostaje udostępniona wszystkim członkiniom Stowarzyszenia. Baza danych stworzona na podstawie
informacji zawartych w formularzu wpisowym służy tylko i wyłącznie do celów wewnętrznych ToP-u.

Strategia medialna
Nie publikujemy reklam. Jedyny wyjątek robimy dla naszych członkiń, które mają akurat coś
ciekawego do zaoferowania w ramach tematyki/działaności ToP-u. Na naszej stronie FB umieszczamy
(jednak nie częściej niż raz do roku) subtelną reklamę kontekstową, która pasuje do naszego wizerunku,
a zdecydowanie daje członkiniom poczucie przynależności. Zamieszczane informacje o czyjejś
działalności zawsze z adnotacją, że chodzi o członkinie.

Wersja 2017.03.07
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