
Club van 50 
 

 

 
 
Draagt u ook Sportclub Purmerland een warm hart toe? 
 
Speciaal daarvoor is enige jaren geleden door een aantal enthousiaste leden De club van 50 opgericht. 
 
Wat is de club van 50? 
 
De club van 50 zoekt mensen die ieder jaarlijks € 50,00 doneren aan de Sportclub Purmerland, die daarmee een 
concreet bestedingsdoel kan financieren. 
Jaarlijks  zal een nieuw een bestedingsdoel worden gekozen. Gewoon simpel op basis van de meeste stemmen gelden! 
Als er geen doel in een jaar is blijft het gereserveerd staan voor een volgend  doel. 
 
Waar zou je dan zoal aan kunnen denken? 
-nieuwe inrichting voor de kantine 
-sporttassen voor alle teams 
Suggesties kunnen worden gemaild aan: coboots@icloud.com 
Kortom álles is bespreekbaar. 

 
Natuurlijk worden de gulle gevers op een plaquette in de kantine vastgelegd!  
(Tenzij u anoniem wenst te blijven) 

Wie kunnen lid worden van de club van 50? 
Deelnemer aan de club van 50 kan iedereen worden die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft. 
Het is mogelijk om als individu, als koppel of als bedrijf deel te nemen. 
 
Hoe word ik lid van de club van 50? 
Men wordt lid door het invullen van het aangehechte inschrijfformulier en dit ondertekend te mailen of in te leveren bij 
Co Boots (coboots@icloud.com). Het inschrijfformulier is op de website van SC Purmerland aanwezig onder de button 
Downloads. 

Hoe loopt het lidmaatschap van de club van 50? 
Het lidmaatschap loopt vanaf 1 juli t/m 30 juni gelijk met het seizoen. Het Lidmaatschap kan per seizoen worden 
beëindigd door het sturen van een mailtje aan Co Boots. 
 
Hoe worden de leden van de club van 50 geïnformeerd? 

De leden worden via de e-mail en/of de website (nieuwsbrief) op de hoogte gehouden van de gang van zaken. 
 
Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald? 

Gedurende het gehele seizoen kunnen suggesties door de leden worden ingebracht.  Jaarlijks tijdens de 
jaarvergadering zal dan voor de ingebrachte doelen gestemd worden om zo te bepalen welk doel dat jaar uitgevoerd 
gaat worden. 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Co Boots, sponsorcoördinator, email coboots@icloud.com 
of telefoon 06-53898561 
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INSCHRIJFFORMULIER CLUB VAN 50 

 
 
JA, IK DOE MEE! 

Ik vind het een hele eer om begunstiger van de club van 50 te worden en verplicht mij (tot wederopzegging) jaarlijks 
€ 50,00 bij te dragen aan de club van 50! middels automatische afschrijving. 
 
Naam.......................................................................................................... 
 
Adres.......................................................................................................... 
 
PC woonplaats................................................................................................ 
 
E-mailadres.................................................................................................... 
 
Telefoon......................................................................................................... 
 
IBAN bankrekening nummer......................................................................................................... 
 
Handtekening................................................................................................ 


