Vrienden van Voetbalvereniging Reünie te Borculo.
Website:
E-mai:
IBAN:
K.v.K. nr.:

www.vvreunie.nl
vriendenvanvvreunie@gmail.com
NL41 RBRB 0941 6114 69
66286778

Aanmeldingsformulier
Een vereniging als v.v.Reünie laten bloeien en groeien kost geld. Veel geld! De vereniging “Vrienden van
v.v.Reünie” draagt ertoe bij,j door middel van het jaarlijks toekennen van één of meer bestedingsdoelen, dat
het voorzieningenniveau van de vereniging wordt gehandhaafd, dan wel vergroot. Daarnaast zal de
saamhorigheid van de v.v.Reünie een positieve bijdrage leveren aan het verenigingsdoel van v.v.Reünie.
Doelstellingen Vrienden van v.v.Reünie:
Het realiseren van bestedingsdoelen ten behoeve van v.v.Reünie.
Het stimuleren en bevorderen van de betrokkenheid van de Vrienden van v.v.Reünie bij de vereniging door het
organiseren van activiteiten op het gebied van ontspanning en sportiviteit.

Aanmelden:
Voor(roep) naam: ……………………………………………………….…

Achternaam: …………………………………….……………

Adres: …………………………………………………………………………...

Postcode: …………………………………………...

Woonplaats: ………………………………………………………………..

Tel. Nr.: ……………………….…………….………..

E-mail adres: ………………………………………………………………..
Handtekening : ………………………………………………………………………………….…………………………………..…….…
Mogelijkheden deelname en soort vermelding (aanvinken) :
Vriend van v.v.Reünie bedraagt € 40,- per seizoenjaar.
Op het bord in de kantine wordt de persoonlijke naam getoond en op de website van v.v.Reünie.
Naamsvermelding: …………………………………………………………………..
Vriendengroep van v.v.Reünie bedraagt € 20,- per persoon (minimaal 2 personen) per seizoenjaar.
Op het bord in de kantine wordt de vrienden
groep naam getoond met het aantal en op de website van v.v.Reünie.
Naamsvermelding: ……………………………………………………………………………………………. Aantal: …………….
Eventueel contactpersoon van Vrienden van v.v.Reünie: ………………….……………………………………………………….……
Gouden Vriend van v.v.Reünie bedraagt € 80,- per seizoenjaar. Op het bord in de kantine wordt de
Gouden Vriend naam of logo getoond en op de website van v.v.Reünie.
Naamsvermelding: ………………………………………..………………….………..……….…..……… Logo:

Ja / Nee

Betaling deelname “Vrienden van v.v. Reünie”:
U kunt het bovengenoemde deelnamebedrag overmaken door uw bank de opdracht te geven om het bedrag jaarlijks,
middels een periodieke overschrijving, over te maken naar bankrekeningnummer NL41 RBRB 0941 6114 69 t.n.v.
Vrienden van Reünie te Borculo. Het deelnamebedrag geldt voor een voetbalseizoen van 1 sept t/m 30 juni.
Vriendelijk verzoeken wij u het deelnamebedrag bij aanvang van het seizoen te voldoen. (Bij het eerste jaar dat je
aanmeld wordt het bedrag bepaald over de nog resterende maanden.)
Wij danken u alvast voor uw medewerking.
Dit formulier graag volledig en juist invullen en inleveren bij Jan Waanders, Prins Hendrikstraat 12, 7271 GT Borculo.

