AANMELDFORMULIER VRIENDEN VAN BV ROOI
Beste basketbal-liefhebber,
Vrienden van BV Rooi is een groep mensen die allemaal ten minste één ding gemeen hebben: Hun
betrokkenheid bij BV Rooi.
Wat is het doel van de club?
 Het doel van de vrienden van BV Rooi is om materialen en andere benodigdheden aan te
schaffen en deze aan BV Rooi te schenken.
Wat kost een lidmaatschap?
 Het lidmaatschap kost u slechts € 50,00 per jaar
 Deze bijdrage zal automatisch van uw rekening worden afgeschreven
Wat krijgt u ervoor terug?
 Een vermelding op een speciaal bord in de kantine van sportzaal de Kienehoef
 Een vermelding op de speciale webpagina van de vriendenclub
 U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief met daarin alle nieuwtjes en andere belangrijke
informatie rondom BV Rooi
 Een jaarlijks gezellig samenkomen met alle vrienden en leden van BV Rooi
Voelt u zich aangesproken en/of aangetrokken tot deze club? Wacht dan niet langer en word lid. Dit
kunt u doen door bijgaand formulier in te vullen en af te geven aan Francine Verkuijlen, te e-mailen naar
bestuur@bvrooi.info of op te sturen naar Johanna van Brabantlaan 9, 5491 CA Sint-Oedenrode. U kunt
natuurlijk ook een van de bestuursleden van BV Rooi aanspreken.
Mocht u meer vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen via bestuur@bvrooi.info. Meer
informatie vindt u op ons gedeelte van de website http://www.bvrooi.info/algemeen/vrienden-van-bvrooi/.
Namens de jeugdleden heel erg bedankt en welkom bij de VRIENDEN VAN BV ROOI.
Met vriendelijke groet,
De Vrienden van BV Rooi

Datum

Handtekening

.................

...........................................................................

MACHTIGINGSFORMULIER BV ROOI
- GRAAG INVULLEN MET HOOFDLETTERS Ondergetekende machtigt hierbij De Vrienden van BV Rooi om tot wederopzegging eenmaal per jaar €
50,- van zijn/haar bankrekening af te schrijven.
Afschrijving vindt begin september plaats.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, hebt u de mogelijkheid om het afgeschreven bedrag binnen
30 dagen terug te vorderen via uw bank.
U kunt schriftelijk of via email opzeggen: Secretaris van BV Rooi, Johanna van Brabantlaan 9, 5491 CA
SINT OEDENRODE of bestuur@bvrooi.info.

Bankrekening nummer (IBAN) : ..................................................
Naam en voorletters

: ..................................................

Adres

: ..................................................

Postcode en plaats:

: ..................................................

Datum

Handtekening

.................

...........................................................................

