Aan: alle belangstellenden voor de Club van 50!
Beste EVV-er,
Draag jij EVV ook een warm hart toe?
In navolging van vele andere verenigingen gaat ook de Elburger Volleybal
Vereniging van start met een Club van 50.
Wat is de Club van 50?
Door lid te worden van de Club van 50 zal je naam worden vermeld op een nieuw te
plaatsen bord bij de ingang van de tribune in ’t Huiken. Met je lidmaatschap steun je de
vereniging voor slechts € 50,00 per jaar. Het is natuurlijk ook mogelijk om met een paar
mensen, of als bedrijf een naamsvermelding te kopen.
Waarom lid worden van de Club van 50?
Allereerst natuurlijk omdat je EVV een leuke vereniging vindt. Of omdat je als bedrijf de
vereniging wilt sponsoren. Verder kan de vereniging niet zonder de steun en inzet van
vrijwilligers. In deze drukke tijd is het niet voor iedereen mogelijk om deze steun te laten
blijken door het uitvoeren van één of enkele vrijwilligerstaken. Daarom is het wellicht een
idee om op deze manier iets extra’s bij te dragen aan de vereniging.
Besteding Club van 50
De sponsorcommissie zal jaarlijks in overleg met het hoofdbestuur een concreet doel
zoeken voor de besteding van de opbrengsten uit de Club van 50. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de aanschaf van nieuwe materialen, of de bekostiging van de
jeugdopleiding.
Wat zijn jouw voordelen van het lidmaatschap van de Club van 50?
1: Je steunt de Elburger Volleybal Vereniging
2: Je zorgt voor een blijvende ontwikkeling van de vereniging
3: Je naam / bedrijfsnaam krijgt een vermelding op ons bord
4: Eeuwige dankbaarheid van de vereniging!
Lidmaatschap
Je gaat een lidmaatschap aan voor 1 jaar, lopend van 1 januari t/m 31 december.
Beëindiging van het lidmaatschap kan door minimaal een maand voorafgaande aan het
nieuwe kalenderjaar een mail te sturen naar sponsorcommissie@evv-elburg.nl. Zolang er
van een lid géén opzegging wordt ontvangen, wordt het lidmaatschap verlengd.
Hoe word je lid van de Club van 50?
Je kunt lid worden door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren bij één
van de leden van de sponsorcommissie of een gescand exemplaar te mailen naar
sponsorcommissie@evv-elburg.nl

INSCHRIJFFORMULIER
JA, IK WIL LID WORDEN VAN DE CLUB VAN 50!
Ik verplicht mij om (tot wederopzegging) jaarlijks € 50,- bij te dragen aan de
Club van 50!
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
de penningmeester van de Elburger Volleybal Vereniging (E.V.V.) om incasso-opdrachten
te sturen naar uw bank om doorlopend (1 keer per jaar in de maand maart) de
verschuldigde contributie voor het lidmaatschap van Club van 50 van de Elburger
Volleybal Vereniging van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de
Elburger Volleybal Vereniging.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar
de voorwaarden.
Naam incassant
Adres incassant
Postcode en woonplaats incassant
Incassant-ID
Kenmerk machtiging

:
:
:
:

(let op: in te vullen door de penningmeester)

:

Achternaam

:

Voornaam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

E-mail

:

Telefoonnummer

:

IBAN-nummer

:

Ten name van

:

Elburger Volleybal Vereniging
Giek 62
8081 NW Elburg
NL31ZZZ400945440000

N L

Naamsvermelding op het bord: ............................................................................................
(Uiteraard is het ook mogelijk om anoniem te blijven, vul hier dan niks in!)
Plaats en datum:

Handtekening:

Vul dit formulier volledig in en lever het in bij één van de leden van de sponsorcommissie
of mail een gescand exemplaar naar sponsorcommissie@evv-elburg.nl

