STEUNCOMITE R.K.S.V. BMR
E-mail: steuncomitebmr@hotmail.com
Telefoon Marc Gubbels: 0031 (0)646178013
Telefoon Stan Pinckaers: 0032 (0)499848755
Telefoon Marco Steijns: 0031 (0)646690498

Geachte BMR supporter;
De “Club van 25-50” heeft als doel diverse activiteiten en initiatieven voor de leden; jeugdleden;
supporters en vrijwilligers van onze voetbalvereniging te ondersteunen. Dit kunnen wij realiseren
door de bijdrage van onze huidige leden en de bijdrage van u als toekomstig lid hierin te investeren.
Uw bijdrage zal dus ten alle tijden besteed worden om de sfeer en het voetbalplezier binnen onze
club BMR te versterken. Voor enkele voorbeelden zie onze jaarlijkse nieuwsbrief in de kantine.
De bijdrage is afhankelijk van uw keuze € 25,00- of € 50,00- per seizoen. U bent vrij om als individueel
persoon; als bedrijf of als team/groep lid te worden van de “Club van 25-50”. Uw naam zal dan in de
kantine worden vermeld op het bord van de “Club van 25-50” alsook op de website van BMR. Hierbij
wordt er echter geen onderscheidt gemaakt in bovenstaande bedragen. Wij zijn tenslotte blij met
iedere bijdrage die wij mogen ontvangen van mensen die de club een warm hart toedragen.
Wilt u ook deel uitmaken van de “Club van 25-50” meld u dan aan via onderstaand formulier. U kunt
het formulier ingevuld afgeven aan een van onze 3 bestuursleden of per e-mail opsturen naar
steuncomitebmr@hotmail.com. Uw betaling kunt u uitvoeren door het geld over te maken op ons
rekeningnummer NL61RABO0314991131 onder vermelding van “lidgeld Club van 25-50 seizoen
2016/2017” en uw naam. U kunt er echter ook voor kiezen om het geld contant te betalen aan een
van de bestuursleden van het steuncomite.
Wij hopen dat u enthousiast zult reageren zodat de “Club van 25-50” in de toekomst haar steentje
kan blijven bijdragen aan een plezierig en sportief voetbalseizoen voor alle leden; vrijwilligers en
supporters van BMR.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het steuncomité R.K.S.V. BMR
.
Aanmeldingsformulier “Club van 25-50”:
Voor- en achternaam:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Naam op het bord en de site

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Bedrag:

□ € 25,00- □ € 50,00-

Datum: ……-……-………………

(Keuze aankruisen)

Handtekening: ……………………………………...

Uw contactgegevens worden enkel gebruikt om u aan het einde van het seizoen op de hoogte te
houden van wat er met uw bijdrage is gerealiseerd en om een eventuele verlenging van uw
lidmaatschap voor volgend seizoen te bespreken. Uw lidmaatschap is dus steeds gedurende een
periode van 1 seizoen en zal nooit stilzwijgend worden verlengd.

