Een club voor een club...

de

CLUB van 100
Hoor jij er al bij?

De club van 100 is een club van mensen die allemaal Rennersclub Jan van Arckel willen steunen omdat
zij van de wielersport houden, de lokale vereniging een warm hart toe dragen of het gewoon gunnen aan
de renners en begeleiders van Rennersclub Jan van Arckel. Zonder sponsors en hulp van vrijwilligers en
omstaanders kan de club niet blijven draaien en daarom zoeken we leden die ons financieel een duwtje
in de rug willen geven. Een club voor een club dus,....word jij ook lid?
Leden van de Club van 100 dragen gedurende drie jaar tijd eens per jaar een bedrag van € 100,00 bij
om de continuïteit van Rennersclub Jan van Arckel te waarborgen. Wat krijg je daar lid voor terug?
• Naamsvermelding op een speciale pagina van onze clubkrant die ieder
kwartaal bij u in de bus zal vallen.
• Naamsvermelding op www.janvanarckel.nl als lid van de Club van 100 en op een
speciaal bord in het clubhuis.

V

• Ieder jaar wordt medio december onze jaarlijkse feestavond gehouden
waarbij u van harte welkom bent als u het leuk vindt om te zien wat
Jan van Arckel allemaal doet. Houdt u de website in de gaten voor de aankondiging!

Ik wil lid worden van de Club van 100 en steun daarmee JVA!

Achternaam:_______________________________________

Voorletters:______________________________________

Roepnaam:________________________________________

Geboortedatum:__________________________________

Adres:____________________________________________

Telefoon:_______________________________________

Pc + woonplaats:____________________________________ Datum aanmelding: _______________________________
Handtekening:______________________________________ Emailadres:_____________________________________
Door het invullen van dit formulier en het plaatsen van uw handtekening gaat u ermee akkoord dat u gedurende drie jaar en
daarna tot wederopzegging jaarlijks een bedrag van € 100,00 over zult maken aan Rennersclub Jan van Arckel. Jaarlijks
medio maart ontvangt u van ons een acceptgiro met de betalingsgegevens.

Naam van degene die u aangemeld heeft: _______________________________________________________
Bij vijf aanmeldingen krijg je van Rennersclub Jan van Arckel een kledingbon twv € 50,00 cadeau!

