
 
Aanmeldingsformulier V en V’68  ‘Club van 50’ 

Wat is de Club van 50? 

De club van 50 is een zeer interessant en aantrekkelijk sponsorprogramma voor leden 
en niet leden georganiseerd door V en V’68 . De club van 50 geeft u de mogelijkheid 
wat extra`s te doen voor het voetbal in Garyp. Deze financiële ondersteuning kan V en 
V’68 – zeker in deze tijd – goed gebruiken!  

Voor wie is de Club van 50? 

De Club van 50 is een groep mensen die voetbalvereniging een warm hart toedraagt 
en dit uit door jaarlijks minimaal een donatie te doen van minimaal € 25,-.  

Wat krijg je ervoor terug?  

- Allereerst natuurlijk een goed gevoel omdat je V en V’68 extra ondersteunt (en 
dat is altijd welkom!).  

- Daarnaast krijg je ‘eeuwige’ roem omdat jouw naam op de site www.venv68.nl 
Club van 50 komt te staan! 

- U bent altijd welkom op feestelijkheden en alle wedstrijden van de club. 

Wat gaat er met de opbrengsten gebeuren? 

De opbrengsten van de club van 50 komen ten goede aan voetbalvereniging V en V’68. 
De club van 50 kan deze extra inkomsten gebruiken voor o.a.  

- nieuw trainingsmateriaal voor de jeugd en senioren 

- onderhoud aan accommodatie,  velden etc 

-  aankleding van de kantine.  

- Ook uw menig telt. Ook u kunt ideeën voorstellen waar het geld van deze club 
aan besteed moet worden. 

Lid worden van de Club van 50? 

Wij hopen van harte dat u ook een lid van de club van 50 wilt worden. 
U hoeft dan alleen het opgaveformulier in te vullen en aan een van de bestuursleden af 
te geven. 

 

 

 

 

http://www.venv68.nl/


 
Opgave formulier CLUB VAN 50                         

Naam op website en/of tv in de kantine? 

………………………………………… 

 

Naam:    …………………………………………       

Adres:   …………………………………………             

Postcode: …………………………………………        

Plaats:           ………………………………………… 

E-mail:          ………………………………………… 

IBAN reknr:  ………………………………………… 

Betaling * 

□    machtigt V en V’68 om jaarlijks een bedrag van € 25,-   van zijn/haar     

       bankrekening af te schrijven tot wederopzegging. 

 

□    machtigt V en V’68 om jaarlijks een bedrag van € 50,-   van zijn/haar     

       bankrekening af te schrijven tot wederopzegging. 

 

□    machtigt V en V’68 om jaarlijks een bedrag van € ………,- van zijn/haar     

       bankrekening af te schrijven tot wederopzegging. 

 

 

 

 

Handtekening d.d ….  - ..…  -  ….    ……………………… 


