Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op
met het bestuur van de Stichting Helders Elftal,
bestuur@helderselftal.nl.
Dit formulier kunt u inleveren bij een van de bestuursleden
(zie website) van de Stichting Helders Elftal.
www.helderselftal.nl

DE VRIENDEN VAN HET

HELDERS ELFTAL

info@helderselftal.nl

OVERIGE EVENEMENTEN
Stichting Helders Elftal is niet alleen voetbal!
Naast het voetbal zijn er demonstraties van verschillende andere
sporten en zal er worden gestreden om de Jeugdpenaltybokaal
2018. Tijdens het evenement kunt u genieten van live muziek.

HOU ONZE WEBSITE IN DE GATEN VOOR HET EXACTE PROGRAMMA

Word vriend van het

Helders Elftal

€ 50,-

Voor slechts

Hoofdsponsor:

JA

Ik word graag lid van
‘De vrienden van het Helders Elftal’

Naam:

Handtekening:

E-mail:
Door vriend te worden van het Helders Elftal ondersteunt u
de Stichting Helders Elftal met het jaarlijks terugkerende
‘Helders Elftal Sportevenement’.
Voor € 50,00 per jaar bent u vriend van het Helders Elftal.
Met uw bijdrage proberen wij alle facetten van de
Helderse sporten tijdens het evenement te presenteren
en trachten we een goede invulling te geven aan het
voetbaltoernooi met als belangrijkste deelnemer
het Helders Elftal.
U als vriend van het Helders Elftal bieden wij vrij toegang,
een consumptie tijdens het hoofdevenement
en wedstrijddagen en ontvangt u
jaarlijks een presentje
(fan sjaal, vaantje etc.).

Hiermee machtig ik de Stichting Helders Elftal
jaarlijks (*) een bedrag van € 50,00 over te maken
van rekeningnummer:
Naam rekeninghouder:

(*) Het bedrag zal in januari van uw rekening worden afgeschreven.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Als u opzegt voor 1 januari dan zal de automatische betaling worden stopgezet.
Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving kan binnen 56 werkdagen
een verzoek tot terugboeking worden ingediend bij de bank. Intrekking van de
machtiging dient tijdig via email te worden gericht aan de
Stichting Helders Elftal, info@helderselftal.nl

