Aanmeldingsformulier €lub van 50
Wat is de club van 50?
De Club van 50 is een initiatief van de sponsorcommissie van VV Stevensweert met als doel
meer betrokkenheid bij onze vereniging te creëren en nieuwe omzetstromen te genereren
voor onze vereniging.
Heel bewust is er voor gekozen om niet alleen het bedrijfsleven te benaderen. Er zijn genoeg
mensen die de vereniging een warm hart toedragen en graag de club willen steunen met een
financiële bijdrage.
Wie kunnen lid worden van de club van 50 ?
Deelnemen aan de club van 50 is voor iedereen die 18 jaar of ouder is.
Je mag individueel of als koppel/groep lid worden van de club van 50.

Sportpark ‘De Werken’
Nieuwendijk 33
6107 AV Stevensweert
(0475) 55 20 21

Hoe word ik lid van de club van 50 ?
De eerste stap heb je al genomen door het bekijken van dit aanmeldingsformulier. Door het
invullen en ondertekenen van het formulier op de volgende pagina wordt je lid van onze club
van 50. Lever het ondertekende formulier in bij een van onze bestuursleden en wij zorgen
voor de verdere afhandeling.

Secretariaat
Tergouwen 12
6051 JE Maasbracht
+31 6 34 33 22 55

Wat zijn de kosten voor de Club van 50?
De naam zegt het eigenlijk al: € 50,- per jaar.

K.v.K.
40175625

IBAN
NL60 RBRB 0919 3782 42

Hoelang loopt het lidmaatschap van de club van 50 ?
Het lidmaatschap loopt vanaf de eerste reguliere competitiewedstrijd t/m de eerst volgende reguliere
competitiewedstrijd in het volgende seizoen. Indien men later lid wilt worden van de club van 50 mag de donateur
het eerste jaar een vrijwillige bijdrage doen.
Wat krijg ik voor een lidmaatschap van de club van 50 ?
- Vermelding van uw naam op het speciale bord in onze kantine
- Vermelding op onze website middels een speciale pagina
- Eeuwige dankbaarheid vanuit onze leden en uiteraard een hoop
gezelligheid

E-mail: info@vvstevensweert.nl
Website: www.vvstevensweert.nl

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de club van 50 van voetbalvereniging Stevensweert.
Achternaam:
Roepnaam:
Geslacht:

Voorletters:
Man

Vrouw

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mail adres:
Vermelding:

Logo

Naam:

Wijze van betaling:

Contant*

Bank

Ondergetekende gaat akkoord met een lidmaatschap van minimaal 1 jaar bij de club van 50 van VV Stevensweert.

Plaats :

Handtekening

Datum :

* Bij contante betaling is een handtekening van een bestuurslid vereist ter bevestiging van ontvangst van de gelden

E-mail: info@vvstevensweert.nl
Website: www.vvstevensweert.nl

