Club
van
Maak samen onze club sterker!
U draagt FC Haarlem-Kennemerland een warm hart toe en wilt de
voetbalclub graag extra ondersteunen? Word dan lid van de Club
van 100. Of geef iemand dit speciale lidmaatschap cadeau. >>

Wat houdt het in?

Club
van
Maak samen onze club sterker!

Haarlem-Kennemerland kan
niet zonder betrokken en
enthousiaste leden. Onze
prachtige club is volop in
ontwikkeling. Dat doen
we met elkaar. De één
draait kantinediensten, de
ander verzorgt trainingen.
Daarnaast is er geld nodig
voor bijvoorbeeld materialen.
Natuurlijk springen onze
sponsoren bij. Maar de
Club van 100 wil leden de
gelegenheid bieden om ook
hun steentje bij te dragen.

Iedereen kan lid worden van de Club van 100. Voor een bedrag van
100 euro bent u een jaar lid. Een aanzienlijk bedrag, maar het helpt
Haarlem-Kennemerland enorm. Tien nieuwe leden betekent dat we het
Sinterklaasfeest op de club kunnen vieren. Vijfentwintig leden? Dat
staat gelijk aan vijftig nieuwe voetballen. En bij honderd kunnen we het
clubhuis een hoognodige renovatiebeurt geven.

Wat is de tegenprestatie?
Allereerst is dat natuurlijk de dankbaarheid van uw club. Daarnaast
krijgt u in de kantine een mooie plek op het Club van 100-bord.
Alle leden krijgen daar een eervolle vermelding. Ook streven we er
naar jaarlijks een bijeenkomst met een speciale programmering te
organiseren. Het is bedoeld om de Club van 100-leden in het zonnetje te
zetten.
,

INSCHRIJFFORMULIER
naam
bedrijfsnaam
adres
postcode

woonplaats

email
mobiel
Hoe kunt u betalen?
U kunt 100 euro pinnen in de kantine.
Wij matchen de inschrijving met uw betaling.
Wij kunnen u een factuur sturen,
desgewenst op bedrijfsnaam.
U kunt 100 euro overmaken op NL23 INGB 0002941422 onder
vermelding van Club van 100 + naamsvermelding voor op het bord.

Maakt u de club compleet?
Voor slechts 100 euro per jaar wordt
u lid van deze bijzondere club. Dat
kan namens een team, de familie, als
bedrijf of gewoon namens uzelf. Geef
elkaar het nodige zetje en doneer nu!

Handtekening

D.m.v. dit formulier schrijft u zich in voor de club van 100 voor een
periode van 1 jaar voor een bedrag van 100 euro.

