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Vrienden van SIOL 
 

vv SIOL heeft vanaf het seizoen 2012-2013 een nieuw concept in het leven geroepen, waarmee men op een 
interessante manier inkomsten wil genereren: de ‘Vrienden van SIOL'.  
 
De ‘Vrienden van SIOL' is een concept waarmee clubmensen en andere geïnteresseerden met een kleine 
bijdrage de club een financiële injectie geven, waardoor extra investeringen mogelijk zijn.  

Doelstellingen 
Ieder jaar stelt SIOL-sponsorcommissie nieuwe doelen op om het bedrag van de Vrienden van SIOL zinvol 
te besteden. Vaste terugkomende uitgaven zijn jassen voor trainers/leiders. Daarnaast wil de commissie ook 
nog een overkapping bij het terras realiseren en een trapmuurtje met 3 gaten erin, zodat de jeugd op 
spelende wijze hier op kan schieten. Ook een verrijdbare muur staat nog op de planning. Aan het eind van 
ieder seizoen zal SIOL op de website bekend maken waar het geld aan besteed is1. 

Lidmaatschap 
De ‘Vrienden van SIOL' is een lidmaatschap die men voor één jaar kan aangaan met de club. De kosten van 
dit lidmaatschap kunt u zelf bepalen. U kunt kiezen uit de volgende lidmaatschappen: 
 

• 1-jarig lidmaatschap t.w.v. € 25,- (minimum) 

• 1-jarig lidmaatschap t.w.v. € 50,- 

• 1-jarig lidmaatschap t.w.v. € 75,- 

• 1-jarig lidmaatschap t.w.v. € 100,-  
 

(Indien u geïnteresseerd bent in een lidmaatschap met een hoger tarief kunt u dat zelf aangeven) 

Wat krijgt u ervoor terug? 
Wanneer u het lidmaatschap ‘Vrienden van SIOL' aanschaft dan krijgt u daarvoor ook iets terug. Wij zijn 
namelijk bijzonder blij en trots als vv SIOL zoveel mogelijk ‘Vrienden van SIOL' zal omvangen. Daarom 
hebben wij in de kantine van vv SIOL een groot bord van 3 meter breed en 1,5 meter hoog opgehangen en 
daarop wordt iedere ‘Vriend van SIOL' vermeld. Zo laten wij zien wie er zich aan dit initiatief hebben 
verbonden en wie ons helpt onze doelstellingen te verwezenlijken. Tevens krijgt u een vermelding op de 
website dat u lid bent van dit concept, indien u daarmee natuurlijk akkoord gaat. 
 

Opzegging/verlenging 
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. U kunt tot een maand na de incasso het bedrag storneren of 
door SIOL terug laten storten indien u geen Vriend van SIOL meer wenst te zijn. Als u niet meer deel wilt 
nemen, is een simpel e-mailbericht naar vriendenvan@siol.nl met daarin uw gegevens voldoende. 
 
Wij hopen dat u onze club wilt (blijven) steunen en een lidmaatschap van de ‘Vrienden van SIOL’ aanschaft. 
Hiervoor hoeft u alleen maar op de volgende bladzijde het formulier in te vullen en deze op te sturen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De ‘Vrienden van SIOL’ 

                                                 
1 Het verleden heeft uitgewezen dat doelstellingen die vooraf gesteld waren niet gehaald werden ivm te grote investering of andere 
tegenvallers (bijv. vervanging boilers). 
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Opgave lidmaatschap de ‘Vrienden van SIOL’ 
 
 
Naam:    ………….…………………………………………… 
 
Adres:    ………….…………………………………………… 
 
Postcode en Woonplaats: ………….…………………………………………… 
 
E-mailadres:   ………….…………………………………………… 
 
Telefoon/Mobiel:  ………….…………………………………………… 
 
 
Mijn juiste tenaamstelling voor publicatie (bord in kantine, website) is als volgt: 
 
………….……………………………………………..…………………………………………… 
 
 
Ik steun Vrienden van SIOL met een (selecteer hieronder) 
 

o 1-jarig lidmaatschap t.w.v. € 25,- (minimum) 
 

o 1-jarig lidmaatschap t.w.v. € 50,- 
 

o 1-jarig lidmaatschap t.w.v. € 75,- 
 

o 1-jarig lidmaatschap t.w.v. € 100,- * 
 

o 1-jarig lidmaatschap t.w.v. € ………………… * 
 
* Bij een lidmaatschap van € 100,- of hoger krijgt u desgewenst, naast de vermelding op het bord, ook de 
mogelijkheid voor reclame op onze TV in de kantine. 
 
Door het tekenen van dit formulier, ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens in de 
administratie van SIOL zoals vastgelegd in het privacy beleid op https://www.siol.nl/privacy-beleid/ conform 
de voorgeschreven regelgeving in de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG). En door het 
tekenen van dit formulier geef ik vv SIOL toestemming om één maal per jaar het geselecteerde bedrag van 
mijn rekening af te schrijven. 

Naam incassant: Voetbalvereniging SIOL  ID Incassant: NL55ZZZ402155520000 

Adres incassant: Sportlaan 3, 5431 AP te Cuijk  Kenmerk machtiging:  

    

(in te vullen door SIOL) 

Naam rekeninghouder:     

Rekeningnummer (IBAN):   Handtekening:  

Plaats en datum:     

 

Dit formulier kunt u inscannen en emailen naar vriendenvan@siol.nl of  
lever het ingevuld in bij de kantine van vv SIOL. 
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