Aanmeldformulier “Vriend van Fit Boys”

Graag brengen we de “Vrienden van c.v.v. Fit Boys” onder jullie aandacht.
De doelstelling van de “Vrienden van c.v.v. Fit Boys” is onder meer het stimuleren van de
betrokkenheid bij de voetbalvereniging c.v.v. Fit Boys. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het
organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten voor met name de jeugd. Daarnaast worden
met de opbrengsten diverse projecten bekostigd. Ook hierbij heeft de jeugd van c.v.v. Fit Boys weer
een bevoorrechte positie.
Om van bovenstaande doelstellingen voorbeelden uit de praktijk te geven noemen we onderstaand
een aantal activiteiten die namens de “Vrienden” voor met name de jeugd wordt georganiseerd:
Familiedag
Jeugd bingo
Team uitje jeugd

Medailles kampioenteams
Pupil van de week
Startactiviteit jeugd

3e prijs verloting 1e elftal
Europacup/mixtoernooi
Vrienden/vrijwilligersavond

(Jeugd)leden en vrienden worden ook uitgenodigd om met ideeën te komen of verzoeken in te
dienen bij de vrienden.
De leden van de aandeelhoudersclub hebben zelf ook een aantal belangrijke voordelen.
• Leden hebben uiteraard gratis toegang tot alle competitiewedstrijden van c.v.v. Fit Boys.
• Mogen gratis deelnemen aan de klaverjaswedstrijden die op een vrijdagavond, 1 x per 3
weken, in de kantine worden gehouden en waar de koffie uiteraard gratis is.
• Naamsvermelding op het bord in de kantine.
• Jaarlijks een uitnodiging voor de vrienden van/vrijwilligersavond
Zoals u ziet zijn de “Vrienden van c.v.v Fit Boys” een actieve club en zeer belangrijk voor de
onderlinge saamhorigheid binnen de vereniging. Door het jaar heen en specifiek tijdens de
familiedag en Europacuptoernooi proberen we nieuwe leden te werven. Wanneer je ook lid wilt
worden kun je het aanmeldingsformulier deponeren in brievenbus in de kantine of afgeven aan een
van de leden van de commissie. Deze commissie bestaat uit:
Fedde Boerhof
Tineke Haurissa
Marjan Stahlmecke
Hendrik Jan van Faassen
Celena Zantinge
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Aanmeldformulier “Vriend van Fit Boys”
Gegevens
Naam / Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum

:
:
:
:
:
:

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als “Vriend van c.v.v Fit Boys” en
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan c.v.v. Fit Boys om:
Bijdrage per seizoen:
□ Lid
□ Bedrijf

€ 50,- (partner of student € 25,-)
€ 100,-

vanaf seizoen 201…… – 201…... af te schrijven van:
IBAN rekeningnummer: ………………………..
Ten name van:

………………………..

Te:

………………………..

Handtekening

Datum: ………- ………..-……………..

• Opzegging dient voor aanvang van het seizoen (< 1 september) plaats te
vinden.
• Indien u bezwaar heeft tegen naamsvermelding op het bord in de
kantine, kunt u dit hieronder vermelden.
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