CLUB VAN

100

In 2012 is v.v. EMMS gestart met een “Club van 100”. Op deze manier is het voor
iedereen mogelijk om v.v. EMMS op een bijzondere manier ﬁnancieel te steunen.
Ruim 30 personen zijn al lid van deze Club van 100. Natuurlijk is dit nog niet
genoeg en daarom gaan wij proberen om nog veel meer leden te werven!
Als lid van de Club van 100 mag je meebeslissen waaraan het inleggeld wordt besteed.
In maart 2014 heeft de Club van 100 in samenwerking met de Supportersvereniging en
het bestuur een nieuwe beamer aangeschaft voor in de kantine. Een nuttige en goede
besteding!
Er zijn veel mensen die hebben aangegeven lid te willen worden van de Club van 100
en er hebben zich al een aantal mensen aangemeld die nog niet op het bord staan.
Als je de achterzijde van dit formulier invult en in de emmer bij het Club van 100 bord
gooit, dan nemen wij contact met je op. Ook zullen we spoedig het reglement en een
aantal aanmeldingsformulieren onder het Club van 100 bord in de kantine neerleggen.
Het jaarlijks te betalen bedrag is € 25,- per bordje, je mag zelf de naam op het bordje
bepalen.
In de eerste week van januari ontvangen alle nieuwe en oude leden een e-mail met
daarin de informatie op welk bankrekeningnummer van v.v. EMMS je het inleggeld kunt
overmaken. Kort daarop worden alle nieuwe leden aan het bord toegevoegd. Wij hopen op veel nieuwe leden om op deze manier gezamenlijk onze club nog mooier,
gezelliger en succesvoller te maken!

www.vvemms.nl
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Aanmeldingsformulier “Club van 100”
Bedankt dat u zich aanmeldt voor onze “Club van 100”!
Naam: 									
Naam op bord: 								
Adres: 									
Postcode: 								
Woonplaats: 								
Tel: 									
E-mail: 									
LET OP! Jaarlijks wordt de factuur naar het bovenstaande e-mailadres gestuurd
Wil vermelding op Club van 100 bord:

ja / nee

Wil vermelding op de website:		

ja / nee

Datum aanmelding: 							

Handtekening: 								

www.vvemms.nl

