Vrienden van
ADOS
Club van 25
Vrienden van ADOS / Club van 25
De “Vrienden van ADOS / Club van 25” steunt de
korfbalvereniging ADOS met een jaarlijkse bijdrage van € 25,00
per lid. De “Vrienden van ADOS” geeft u de mogelijkheid wat
extra`s te doen voor de korfbal in Hoorn.
Voor wie is de “Vrienden van ADOS”
De “Vrienden van ADOS” is een groep mensen die de
korfbalvereniging een warm hart toedraagt en dit uit door
jaarlijks minimaal een donatie te doen van € 25,-. Deze
mogelijkheid is er voor de leden, maar ook niet leden kunnen de
vereniging op deze manier steunen.
Hiervoor komt uw naam op een bord te staan in de kantine. Het
lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. De beëindiging van het
lidmaatschap dient te geschieden voor 1 mei van het lopende
seizoen. Na deze datum bent u automatisch nog een seizoen

lid. Incasso vindt jaarlijks plaats in de maand januari.
Wat gaat er met de opbrengsten gebeuren?
De opbrengsten komen ten goede aan de korfbalvereniging
ADOS. U wordt in alle gevallen via de doorloper geïnformeerd
over de uitgaven welke worden gedaan. Een aanmoedigingsbord
langs het kunstgrasveld, een bijdrage in de aanschaf van de
Calimeropaal, een eerste aanzet tot de aanschaf van de dug outs
en Mia korf voor de welpen zijn zaken waar de “Vrienden van
ADOS” bij betrokken waren. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.
Lid worden van de “Vrienden van ADOS”
Wij hopen van harte dat u ook een lid van de “Vrienden van
ADOS” wilt worden. U hoeft dan alleen dit formulier in te
vullen en aan een van de PPRC leden af te geven.

AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende wil graag lid worden van de “Vrienden van ADOS / Club van 25” voor een
bedrag van: € __________________ (minimaal € 25,- invullen a.u.b.) per jaar.
Voornaam

_______________________________ Voorletters:__________

Tussenvoegsel:

_______________________________________________

Achternaam:

________________________________________________________

Adres:

________________________________________________________

Postcode:

_______________________________________________________

Woonplaats:

______________________ Telefoon _____________________

E-mailadres:

_______________________________________________

Zo wil ik vermeld worden in de kantine

:_______________________________

Doorlopende machtiging (SEPA)
Door ondertekening van dit formulier geeft u (zie bovenstaande adresgegevens) toestemming aan HKV ADOS (incassant
ID:NL46ZZZ406252010000) gevestigd te Hoorn om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van HKV ADOS met betrekking tot de Vrienden van ADOS / de Club van 25. Als u het niet eens bent met de
afschrijving kunt u deze binnen 8 weken na de afschrijving laten terugboeken door uw bank.

IBAN rekeningnummer: .................................................................... Bank identificatie(BIC): ............................

Plaats en datum:........................

Handtekening voor de machtiging

Inleveradres: Kantine ADOS, bij het bestuur of via adoskorfbal@xs4all.nl

