Wat willen wij?
Iedereen die Fortissimo een warm hart toedraagt, kan lid worden van "Vrienden van Fortissimo" voor een bijdrage
van minimaal € 25,00 per jaar. Zo krijgen we een behoorlijke spaarpot, die we gaan inzetten voor Fortissimo.
Wat we zoal hebben geschonken, shirts voor de jeugd, voor de kampcommissie, regenjacks voor trainers,
trainingspakken, meubilair voor de kantine, korfbalmateriaal, spelmateriaal voor de kangoeroes, bijdrage aan het
scorebord, etc
Zo zijn er tal van dingen te verzinnen waarvoor een beetje extra financiën welkom zijn, maar niet altijd
voorhanden. Het geld wordt besteed aan tastbare artikelen.
Het bestuur van "Vrienden van Fortissimo" beslist naar eigen inzicht naar wie of welke commissies van Fortissimo
deze financiële bijdrage gaat. Uiteraard staan wij open voor suggesties en verzoeken.
Wat krijg je hiervoor als lid van "Vrienden van Fortissimo" terug?

•
•
•

Je naam wordt vermeld op een speciaal bord dat in de Fortissimo-kantine hangt.
Eens per 24 maanden wordt een feestelijke activiteit georganiseerd voor de "Vrienden van Fortissimo",
waarbij de deelname gratis is voor leden.
Aan het begin van deze avond worden de uitgaven van de commissie verantwoord.

Draag jij Fortissimo een warm hart toe? Word dan nu lid van "Vrienden van Fortissimo"!
We zijn gestart per 1 januari 2001, het lidmaatschapsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Je lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tenzij je schriftelijk opzegt bij Ineke van de Velden. Uiterlijk
in november voorafgaand aan het jaar waarin de opzegging van je lidmaatschap ingaat.
Vul onderstaande strook in en lever deze in bij één van onderstaande personen:
Sjon Bergman, Frans van Rooijen, Hans van de Velden, Ineke van de Velden, Fulco van Schaik, Willem van
Houwelingen.


Ik word lid van “Vrienden van Fortissimo”
Naam:…………………………………………………………………………………….………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………….………………………..
Woonplaats: ……………………………………………………………………….……………………………..
Telefoon: ……………………………

Email: ………………………………………………………….

Ik verleen een doorlopende S€PA-machtiging aan “Vrienden van Fortissimo” om ieder jaar de donatie af te
schrijven van 25 Euro / 30 Euro / 35 Euro / 40 Euro / 45 Euro / 50 Euro (Doorhalen wat niet van toepassing is)
IBAN: NL …………………………………………………… Handtekening ………………………………….

*Het incassant -id-.: NL95ZZZ999999993786. Indien u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar
de voorwaarden.

