
DE CLUB VAN 50 
Steun Touché '86 en word lid van de Club van 50 

De club van 50 heeft een groeiend aantal leden die de vereniging Touche '86 jaarlijks 

steunen/sponsoren met 50 euro. Iedereen kan lid worden van de club van 50, leden 

natuurlijk, maar ook oud leden of mensen die geen lid zijn, b.v. ouders of opa en oma 

van jeugd leden, sportliefhebbers enz. 

Als je lid wordt van de club van 50 dan machtig je de vereniging om jaarlijks in de 

maand december 50 euro af te schrijven van je rekening. 

De leden van de club van 50 worden vermeld op de site van de vereniging.  

Daarnaast is er ook een mogelijkheid om naast een vermelding bij de club van 50 een 

link te plaatsen naar een website van een bedrijf. Daarvoor vragen wij als vereniging 50 

euro extra. Voor 100 euro komt er dus een vermelding bij de club van 50 plus een 

directe link naar een site (button) op de site van Touche ’86. De club van 50+. 

 

Het geld wordt breed ingezet ter ondersteuning van verenigingsdoeleinden. 

Verantwoording hiervan vindt plaats tijdens de ledenvergadering in het najaar. 

 

Elk jaar vindt er een loting plaats onder de leden van de Club van 50.  

De bekendmaking daarvan wordt gedaan tijdens het Nieuwjaarstoernooi. De winnaar 

van de loting wint 50 keer iets. Bijvoorbeeld 50 rolletjes snoep, 50 munten van 50 cent, 

50 verrassingscadeautjes, 50 mooie ??, 50 bitterballen om uit te delen, 50 cm bier enz. 

        Jaapjan Eringa, november 2012 

 

Je aanmelden voor de club van 50 kan via de site van de 

vereniging of via dit formulier (z.o.z.). 



 

 

Steun Touché '86 en word lid van de Club van 50. 
 

Hierbij geef ik mij op om lid te worden van de “Club van 50” van volleybal vereniging 

Touché '86 te Baarn en ga ik akkoord met de voorwaarden beschreven onderaan dit 

formulier. Hiermee help ik de financiële situatie van Touché '86 te verbeteren. 
 

Naam: ___________________________________     Datum:___________________ 

 

Adres: _______________________________________________________________ 

 

Postcode: ______________________     Plaats: ______________________________ 

 

Telefoon: ______________________     E-mail: _____________________________ 

 

Bank: _________________________     rekening nummer: ____________________ 

 

Vermelding op de site bij de club van 50: ___________________________________ 
(indien anders dan voor- en achternaam) 

 

Ik wil graag voor 50 euro extra (Club van 50+) een directe link naar een site. Ja / nee. 

 

Link naar de site_______________________________________________________ 

 

Handtekening: ________________________________________________________ 
 

 

Voorwaarden Club van 50 en de Club van 50+: 
 

 Lid van de Club van 50. Je machtigt Volleybal vereniging Touché '86 om jaarlijks in 

de maand december 50 euro af te schrijven van bovengenoemde bankrekening. 

 Lid van de Club van 50+. Je machtigt Volleybal vereniging Touché '86 om jaarlijks 

in de maand december 100 euro af te schrijven van bovengenoemde bankrekening 

voor een directe link naar een site.  

 Indien de aanmelding plaats vindt in januari, februari of maart dan machtig je 

Volleybal vereniging Touché '86 om het lidmaatschapsgeld onmiddelijk af te 

schrijven bij aanmelding. Daarna vindt de afschrijving jaarlijks in december plaats. 

 Je krijgt een vermelding op de site van Touché '86. 

 Wijzigingen van het lidmaatschap kun je doorgeven aan Jaapjan Eringa 

(bestuur@touche86.nl). 

 Opzegging dient schriftelijk of via de mail te gebeuren voor 1 juli 

(bestuur@touche86.nl). 
 

Het inleveren van dit formulier kan bij:  

Jaapjan Eringa, de Kwekerij 2, 3741WM Baarn (of gewoon in de Trits) 

Vragen: Jaapjan Eringa, 06-27441782 of bestuur@touche86.nl  

mailto:bestuur@touche86.nl

