Laatste bijwerking: 1 sept 2016

DE CLUB VAN 50
t.b.v. jeugd en accommodatie

Club van 50 ?
Een groep mensen die uiteindelijk / hopelijk uit vijftig deelnemers gaat bestaan ie jaarlijks € 20,- ter beschikking
stelt voor de jeugd en onderhoud/renovatie van de accommodatie van V.V. de Patrijzen.
Voor wie?
Iedereen vanaf leeftijd 18 jaar. Het is mogelijk om individueel, als kleine groep of als team/elftal deel te nemen.
Clublid worden:
1) Via e-mail: sponsorcommissie@patrijzen.nl (we willen graag van je weten: voor- en achternaam, e-mailadres,
postcode + woonplaats, telefoonnummer en onder welke Lidnaam je in de lijst vermeld mag staan).
of:
2) Door het invullen inschrijfformulier en dit ondertekend te mailen aan sponsorcommissie@patrijzen.nl of in te
leveren in de kantine. Formulier als download op de website aanwezig/opvraagbaar in kantine.
Deelnamebedrag betalen:
Dit kunt u contant doen (bij leden van de Sponsorcommissie) of d.m.v. overboeking op het IBAN van VV de
Patrijzen: NL93 RABO 0128 5018 47 t.n.v. VV de Patrijzen, onderwerp: ‘Club van 50’ + je voor/achternaam.
(we informeren de Clubleden via e-mail over aanstaande verlengingen, een actueel e-mailadres is dus essentieel).

Periode van lidmaatschap:
Het Clublidmaatschap loopt gelijk aan het voetbalseizoen en wordt – zonder tegenbericht vóór 1 augustus –
automatisch verlengd. We willen je vragen om ZELF wijzigingen of opzeggingen (vóór 1 augustus) kenbaar te
maken bij de Sponsorcommissie.
Waar worden Clubleden gepresenteerd?
Clublijst is in de kantine zichtbaar op het fraaie Clubbord en ook op onze website. We vermelden dit ook in de
Presentatiegids (tenzij u anoniem clublid wilt zijn). U kunt zelf aangeven welke naam u op de Clublijst wenst te plaatsen.
Targets:
De club van 50 is al enkele jaren actief. Mede dankzij de bijdragen hebben we in 2014 en 2015 de renovatie van
o.a. de kantine gestalte kunnen geven (toiletten, kleedlokalen, dak). In 2016 werden hoofdveld, omheiningen, de
ballenvangers, dug-outs, het ophangsysteem voor sponsorborden én het pad rondom het hoofdveld volledig
vernieuwd. De Club van 50 speelt telkens een erg belangrijke rol bij het (mede) realiseren van deze doelen.

JA, IK DOE MEE!
... en ik treed toe tot de Club van 50. Mijn deelnamebedrag is € 20,- per jaar.
Naam..........................................................................................................

Ik betaal:

Adres..........................................................................................................

O Contant
O Per overboeking

PC woonplaats................................................................................................
E-mailadres....................................................................................................

Handtekening:

Telefoon.........................................................................................................

............................................

Naam welke vermeld dient te worden …………………………………………

www.patrijzen.nl

