VRIENDEN VAN FC LEO
Meld u aan als ‘Vriend van Fc Leo”
Voor € 50,00 per jaar wordt u ‘Vriend van FC Leo” en steunt u onze club .
Vul hieronder uw naam, adres, postcode en huis- en telefoonnummer in om u aan te melden. Tevens
machtigt u ons hiermee om uw jaarlijkse gift van € 50,00 d.m.v. automatische incasso van
uw bankrekening af te schrijven.
Naam

:

Adres

:

Postcode / Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mail adres

:

Bankrekening ( Iban)

: __

Hierbij machtig ik, tot wederopzegging, voetbalvereniging FC LEO te Leens tot automatische incasso
van mijn jaarlijkse bijdrage van € 50,00 voor de club als “Vriend van Fc Leo”. Het door mij toegezegde
bedrag wordt jaarlijks in vermelde termijn(en) vanaf de maand september van mijn bankrekening
afgeschreven.
Datum:

:

Handtekening

:

U kunt dit ingevulde formulier inleveren bij de penningmeester: Mirjam Mulder, Rietemastraat 27, Leens.
Tel. 0595-571096, of bij één van de bestuursleden of in de kantine bij de beheerder Eiko Medema.
Tekst naambordje

U kunt vriend worden van FC LEO

Voetbalvereniging FC LEO is meer dan een voetbalclub. Naast het primair bieden van de voetbalsport is ze
initiatiefnemer van de Samenwerkende Verenigingen Leens waarmee ze samen met de andere aangesloten
verenigingen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Leefbaarheid en sociale cohesie in het Leens
zijn belangrijke speerpunten van de SVL. Mede hierdoor heeft de vereniging het predikaat “Open Club”
verworven.
Vrienden van FC LEO is voor personen die de vereniging een warm hart toedragen. Het doel van de vrienden van
FC LEO is het mede mogelijk maken van activiteiten en projecten van FC LEO. De inkomsten worden onder
andere besteed aan voetbal gerelateerde activiteiten.
Als tegenprestatie wordt uw naam of de naam van de groep personen waarmee u deelneemt vermeld op het
vriendenbord van FC LEO in de kantine. Ook wordt uw naam vermeld op de website onder “vrienden van FC
LEO”. De vrienden van FC LEO zijn hiernaast ook welkom bij alle verenigingsactiviteiten en ontvangen een
uitnodiging voor de seizoen afsluitende barbecue en bepaalde verenigingsactiviteiten.
U kunt lid worden van de vrienden van FC LEO met een jaarlijkse donatie van € 50,00 per opgave door middel
van het invullen van deze machtiging.

