Aanmelding “Vriend van VSTS”

“Vrienden van VSTS”

Naam

:

Volleybalvereniging VSTS bestaat niet alleen uit
mensen, die elke week trainen en hun wedstrijden
spelen …..

Adres

:

Postcode/woonplaats

:

Evt. emailadres

:

steunt volleybalvereniging VSTS en meldt zich aan als lid van de “Vrienden van VSTS” .
datum:			

handtekening:

We worden omringd door een brede groep mensen, die iets met VSTS of volleybal hebben
zonder dat ze zelf spelen of trainen.
Bijvoorbeeld:
• vaste bezoekers op de tribune of in de kantine.
• oud-volleyballers, die vroeger bij VSTS hebben gespeeld.
• familieleden of bekenden van volleyballers.
Wij zijn blij als u zich ook aansluit bij deze groep. U kunt uw binding met VSTS vaste vorm
geven door lid te worden van de “Vrienden van VSTS”.
Onze vrienden zijn mensen, die de doelstelling van VSTS helpen ondersteunen. Zij hebben er
plezier in om te zien en horen, hoe de club bezig is, en laten via hun ‘lidmaatschap’ blijken, dat
ze achter ons staan.

Ik zal mijn jaarlijkse bijdrage betalen:
(graag aankruisen, wat uw voorkeur heeft)

Iedereen kan “Vriend van VSTS” worden.
U bent al Vriend vanaf € 25 per seizoen. Hiervoor ontvangt u in het najaar een factuur of u
geeft ons een machtiging.

� zodra ik de factuur heb ontvangen
� via onderstaande machtiging *)
*) Hierbij machtig ik de penningmeester van VSTS te Bodegraven, tot wederopzegging,
om eenmaal per seizoen een bedrag van €                                 (min. € 25) van mijn bank-/
girorekening nr.
af te schrijven als jaarlijkse bijdrage “Vriend van VSTS”.

Als “Vriend van VSTS” ontvangt u zes keer per jaar het clubblad de Lezum, waarin nieuws,
competitieprogramma en standenlijsten staan. We sturen u zeker een uitnodiging als er
iets speciaals georganiseerd wordt. En verder vinden we het leuk, als we u ontmoeten in de
Sporthoeve.
U wordt “Vriend van VSTS” als u dit formulier aan de linkerzijde invult, en zorgt dat het bij
iemand van het bestuur of van de sponsorcommissie terechtkomt.

handtekening:

Volleybalvereniging VSTS
Zuidzijde 60
2411 RS Bodegraven.
Binnen een termijn van 30 dagen kunt u een boeking op basis van deze machtiging zonder opgaaf
van reden terug laten storten door uw bank. U kunt deze machtiging te allen tijde weer intrekken
bij de penningmeester.

Volleybalvereniging VSTS is aangesloten bij NeVoBo

www.vsts.nl

e-mail: vriendenvan@vsts.nl

Volleybalvereniging VSTS is aangesloten bij NeVoBo

www.vsts.nl

