Opgericht 1 maart 1908 Koninklijk goedgekeurd 12 februari 1916 en 18 april 1951

INSCHRIJFFORMULIER
Beste belangstellende, lid, oud-lid, ouders,
Sinds het 100 jarig jubileum bestaat de

Club van 100
Iedereen die DVC een warm hart toedraagt, kan lid worden van deze vriendenclub. Het merendeel
van de gelden worden besteed aan nuttige projecten binnen de vereniging.
Het vrijwillige lidmaatschap is 50 euro per seizoen.
Het lidmaatschap is en blijft vrijwillig en kan jaarlijks worden verlengd.
De Club van 100 realiseert projecten binnen de vereniging, zoals:
• TV scherm in de kantine
• Voetbaltafel
• Nieuwe tafels, hoge tafels en krukken
• Banken rond beide velden.
• Her-bekleden van stoelen en nieuwe tafels in de kantine
Samen met de jeugdcommissie:
• Inrichtingen van de jeugdhoek
Iedereen binnen en buiten DVC kan ideeën aanbrengen voor nieuwe projecten. Op initiatief van de
commissie wordt een stemming gehouden voor de keuze van uit te voeren projecten, waar alleen de
leden van de Club van 100 aan deelnemen. Zo heeft u een actieve rol !!
De commissie zal acties ontplooien om de leden van de Club van 100 te blijven betrekken bij DVC.
Indien beschikbaar krijgt u per E-mail bij alle thuiswedstrijden het programmablad toegestuurd met
een gratis consumptiebon.
We zullen ook acties organiseren die primair voor de leden van de Club van 100 zijn.
Op een bord in de kantine worden de namen van de leden van de Club van 100 weergegeven.
Vriendelijk sportgroet,
De commissie Club van 100.
Aad van Tuyl, Hans Vink, Jan v.d. Vlist, Sjoerd Sliggers
Wilt u lid worden:
Doe de ingevulde strook in de postbus bij de bestuurskamer. Opsturen per post kan ook naar
vv DVC, t.a.v. ledenadministratie DVC, Postbus 528, 2600 AM Delft
Invullen, scannen en per mail sturen naar clubvan100@dvcdelft.nl mag natuurlijk ook.
Indien u niet automatisch wilt betalen graag overmaken naar IBAN: NL75 INGB 0000 1002 29
t.n.v. penningmeester DVC - Club van 100. Vergeet niet uw naam te vermelden.
Bevestiging Lidmaatschap Club van 100. (t.a.v. penningmeester DVC)
Automatische machtiging afschrijven van de bijdrage: ja/nee*
Naam:

Datum:

Straat:

Postcode + Plaats:

E-mailadres:
IBAN nummer:
Hoe wilt u uw naam op het ledenbord in de kantine:
Handtekening:
* doorstrepen, niet van toepassing
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