
Wat doet de Club van 100? 
Het afgelopen jaar zijn er dankzij de Club 
van 100 onder andere trainingsdoelen, 
ballen, hesjes en pionnen aangeschaft.  
De Club van 100 draagt ook bij aan  
activiteiten die een meerwaarde vormen 
voor de club. Aangezien onze club zich 
steeds verder ontwikkelt zullen we elk jaar 
ook een speciaal doel bedenken voor de 
gelden van De Club van 100. Jij mag hier 
ook over mee beslissen!

Wie ben jij? 
Je bent iemand die AFC IJburg een  
warm hart toedraagt, maar voor wie het 
sponsoren van bijvoorbeeld een team te 
kostbaar is. Om je toch de mogelijkheid te 
geven een financiële bijdrage te leveren 
aan onze mooie vereniging is de Club van 
100 in het leven geroepen. Het maakt niet 
uit of je een familielid bent, vriend, buur, 
ondernemer, etc. iedereen is welkom!

Waarom wil je erbij horen? 
Je naam zal op onze speciale pagina op 
de website worden gezet (www.afcijburg.
com/221/club-van-100). Daarnaast krijg je 
een eervolle vermelding met een eigen 
naambordje op het fraaie Club van 100 
bord in het clubhuis. 

Jaarlijks word je uitgenodigd voor de  
Club van 100 feestavond waar je samen 
met de andere leden volop kan genieten 
van entertainment, een hapje en een 
drankje. 

Maar, het belangrijkste is natuurlijk dat 
dankzij jouw bijdrage, de club net dat  
extra stapje kan zetten om het voet-
balplezier van onze jeugd te vergroten!

Lid worden?
Simpel, dat kan binnen 10 minuten! Ga 
naar het Club van 100 aanmeldformulier 
op de website www.afcijburg.com onder 
Sponsoring en vul je gegevens in. Als we 
dit formulier hebben ontvangen, dan ben 
je lid van De Club van 100 van AFC IJburg. 
Er zal binnen een maand na datum  
aanmelding automatisch 100 euro bij je 
geïncasseerd worden. We hopen dan ook 
dat we je spoedig mogen verwelkomen bij 
de Club van 100!

Sportieve groet namens de
Sponsor Commissie,

Ron Post
Bas de Blok

CLUB VAN 100
WORD NU OOK LID VAN DE CLUB VAN 100 VAN AFC IJBURG! 
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