Aanmeldingsformulier
VRIEND VAN BV EPEIOS
Gegevens:
BV Epeios
Zuidlaren
Bank: Rabobank
IBAN: NL59RABO0306817462
Incassant ID: NL32ZZZ400480790000
Penningmeester:
J. Verburg
Berkenweg 79
9471 VC Zuidlaren
penningmeester@bvepeios.nl

Achternaam
Tussenvoegsel
Voornaam
Adres en huisnummer
Postcode / woonplaats
Telefoon
Mobiel nummer
e-mail

:
:
:
:
:
:
:
:

Formulier opsturen naar bovenstaand adres

O 25 EURO
Tekst voor op het Vrienden van BV Epeios bord - maximaal 25 tekens:
1. Donateur - vriend*

* zie voor uitleg achterzijde van het formulier
2. Bedrijfspakketten*

Bedrijfsnaam
Brons
Zilver
Goud

:
O 50 EURO
O 75 EURO
O 100 EURO

* zie voor uitleg achterzijde van het formulier

Handtekening:

Gegevens t.b.v. automatische incasso
Voor de betaling verzoeken wij u gebruik te maken van automatische incasso.
Door onderstaande gegevens in te vullen verleent u toestemming aan
BV Epeios, tot wederopzegging, het bedrag af te schrijven van uw rekening.
IBAN:

Naam rekeninghouder:

Datum en plaats:

Uw handtekening:

U kunt ons privacy beleid lezen op onze website: www.bvepeios.nl
Voor eventuele vragen kunt u een bericht sturen naar info@bvepeios.nl

Leuk dat je interesse hebt om vriend te worden van BV Epeios!
Hieronder kun je lezen wat je krijgt als je vriend wordt van BV Epeios:
1. Donateur – vriend:
Kosten: 25 euro per jaar.

a. Naamsvermelding op het “Vriendenbord” in de kantine van De Zwet.
b. 2 x per jaar het clubblad “De Block”.
c. 1 x per jaar word je uitgenodigd om mee te gaan naar een wedstrijd van Donar in Groningen.

2. Bedrijfspakketten

Brons
Kosten: 50 euro per jaar.
a. Bedrijfslogo op het “Vriendenbord” in de kantine van sporthal De Zwet.
b. Bedrijfslogo getoond op de website (doorlopend).
c. Klein bedrijfslogo in het clubblad “De Block” (2x per seizoen).
d. 1 x per jaar word je uitgenodigd om mee te gaan naar een wedstrijd van Donar in Groningen.
Zilver
Kosten: 75 euro per jaar.
a. Bedrijfslogo bord op het “Vriendenbord” in de kantine van sporthal De Zwet.
b. Bedrijfslogo getoond op de website (doorlopend).
c. Advertentie van een kwart pagina in het clubblad “De Block” (2x per seizoen).
d. 1 x per jaar word je uitgenodigd om mee te gaan naar een wedstrijd van Donar in Groningen.
Goud
Kosten: 100 euro per jaar.
a. Bedrijfslogo bord op het “Vriendenbord” in de kantine van sporthal De Zwet.
b. Bedrijfslogo getoond op de website (doorlopend).
c. Advertentie van een halve pagina in het clubblad “De Block” (2x per seizoen).
d. 1 x per jaar word je uitgenodigd om mee te gaan naar een wedstrijd van Donar in Groningen.

Maak uw keuze kenbaar op het formulier (zie andere kant van dit blad).
We willen u bedanken voor uw bijdrage aan het Zuidlaarder basketball.

