Korfbalvereniging
Rigtersbleek
Enschede

Aanmeldingsformulier “Club van 50”
De club van 50 is door K.V. Rigtersbleek in het leven geroepen om onze vereniging
kwalitatief en kwantitatief te kunnen laten groeien. U kunt daarbij helpen door lid te worden
van de club van 50 en onze vereniging de komende drie jaar met €50,- per jaar te steunen. De
extra inkomsten die we als vereniging hiermee genereren zullen worden ingezet ten behoeve
van zowel onze jeugd alsmede senioren leden. Om maar enkele voorbeelden te noemen; de
aanschaf van nieuw materiaal voor schoolkorfballessen, opleiding van ons kader
(trainers/coaches/scheidsrechters/etc.), het aantrekken van trainers voor selectie- en
breedteteams en allerhande zaken om de begeleiding van teams te verbeteren. Dit zijn enkel
voorbeelden en helaas kunnen wij u op voorhand geen exacte verdeelsleutel voor de besteding
geven. Wel kunnen we u garanderen dat wij onze uiterste best gaan doen om K.V.
Rigtersbleek een goede en sportieve toekomst te geven voor al onze leden!

Machtiging tot automatische afschrijving
Bank/Gironummer:
Ten name van:
Plaats:
E-mail:

_____________________________

Ik kies voor een afschrijving per ..
o Maand
€ 4,20.
o Jaar
€ 50,00.

Datum: … - … - 2013
Handtekening:

De club van 50 zal vanaf het seizoen 2013/2014 starten.
Dit formulier dient te worden ingeleverd bij Ron Peeks of Frank Bos.
Opgericht 14 september 1926. Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond

Korfbalvereniging
Rigtersbleek
Enschede

Aanmeldingsformulier “Club van 100”
De club van 100 is door K.V. Rigtersbleek in het leven geroepen om onze vereniging
kwalitatief en kwantitatief te kunnen laten groeien. U kunt daarbij helpen door lid te worden
van de club van 100 en onze vereniging de komende drie jaar met €100,- per jaar te steunen.
De extra inkomsten die we als vereniging hiermee genereren zullen worden ingezet ten
behoeve van zowel onze jeugd alsmede senioren leden. Om maar enkele voorbeelden te
noemen; de aanschaf van nieuw materiaal voor schoolkorfballessen, opleiding van ons kader
(trainers/coaches/scheidsrechters/etc.), het aantrekken van trainers voor selectie- en
breedteteams en allerhande zaken om de begeleiding van teams te verbeteren. Dit zijn enkel
voorbeelden en helaas kunnen wij u op voorhand geen exacte verdeelsleutel voor de besteding
geven. Wel kunnen we u garanderen dat wij onze uiterste best gaan doen om K.V.
Rigtersbleek een goede en sportieve toekomst te geven voor al onze leden!

Machtiging tot automatische afschrijving
Bank/Gironummer:
Ten name van:
Plaats:
E-mail:

_____________________________

Ik kies voor een afschrijving per ..
o Maand
€ 8,40.
o Jaar
€ 100,00.

Datum: … - … - 2013
Handtekening:

De club van 100 zal vanaf het seizoen 2013/2014 starten.
Dit formulier dient te worden ingeleverd bij Ron Peeks of Frank Bos.
Opgericht 14 september 1926. Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond

