
 

Supportersvereniging CVV BE FAIR (opgericht 25-10-1982) 

p/a Sterrenlaan 58 

2743 LT Waddinxveen 

tel. (0182)-618515 

 
  

De supportersvereniging is in het jaar1982 opgericht en is een vereniging met eigen statuten en 

reglementen. Het aantal leden bedraagt momenteel 147. Het bestuur wordt gevormd door vier 

mensen. De supportersvereniging heeft als doelstelling: het ontplooien van activiteiten binnen de 

voetbalvereniging Be Fair, het verlenen van steun aan Be Fair, zowel moreel, daadwerkelijk als 

financieel. 

De supportersvereniging houdt zich bezig binnen Be Fair bezig vanaf het eerste tot en met de F-

pupillen en het G-voetbal. 

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere de acties van de supportersvereniging zelf, zoals de 

puppil van de week en het zwemfestijn. Tevens geven we bijdragen aan diverse andere activiteiten 

zoals onder andere het oliebollen / snerttoernooi. 

In het verleden hebben we ook de beamer voor het kijken op het grote scherm nar 

sportevenementen en het speeltoestel voor kinderen mogelijk kunnen maken. 

Tevens geven we aan de kampioenen van de hogere elftallen van de jeugd, het G-elftal en de 

senioren versnaperingen. 

Wat vooral niet vergeten mag worden is de andere taak van de supportersvereniging. Het 

ondersteunen van de leden.  

We bezoeken regelmatig de zieken van Be Fair en we tonen ook belangstelling bij geboorten en 

huwelijken van de leden van de supportersvereniging. 

 

Waarom nu lid worden van de supportervereniging? 

Heel eenvoudig, door lid te worden ondersteunt u de vereniging, zodat er nog meer leuke acties 

kunnen worden ontplooid.  

De contributie bedraagt € 20,= per jaar voor senioren, terwijl jeugd tot en met 16 jaar, alsmede 

65+ers maar € 10,= per jaar betalen. 

Aanmelden als lid kunt door onderstaande strook in te vullen en te geven aan Rob Koele, Jan 

Willem Russcher, Lia Peters of Laurens Peters. 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  

 Naam: __________________________________________________________________ 

 

 Adres:         __________________________________________________________________ 

 

 Postcode: __________________________________________________________________ 

 

 Woonplaats: _________________________________________________________________ 
 

 E mailadres:      _________________________________________________________________ 

  

 Jeugd / senior / 65+ (Doorhalen wat niet van toepassing is) 


