v.v. Stedum, Bedumerweg 6, 9921 Pl Stedum
Correspondentieadres:
Stationsweg 2. 9921 PV Stedum
website: www.vvstedum.com,
mail:
info@vvstedum.com of a.koenes@hetnet.nl

Wordt lid van de club van 50 van de v.v. STEDUM!
De v.v. Stedum is een (kleine) voetbalvereniging en opgericht op 18 oktober 1934.
De v.v. Stedum heeft zich het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in al haar
verschijningsvormen ten doel gesteld. Dit gebeurt o.a. door het uitkomen in
competitieverband binnen de KNVB, het verzorgen van trainingen en het organiseren van aan de
voetbalsport gerelateerde activiteiten. Momenteel heeft de v.v. Stedum ca. 155 leden. Het merendeel van
de leden beoefent de voetbalsport actief.
Ook voor de v.v. Stedum zijn sponsoren van groot belang voor de continuïteit van de
vereniging. Daarom zijn we op zoek naar personen en (kleine) bedrijven/organisaties die lid willen
worden van onze club van 50. Voor 2013 is dit één van de speerpunten van de
vereniging.
Als lid van de club van 50 sponsor je de v.v. Stedum jaarlijks met 50 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks specifiek besteed aan zaken die nodig zijn om de voetbalsport te kunnen blijven
uitoefenen.
Als lid van de club van 50 ontvang je als ‘tegenprestatie’ een vermelding van je (bedrijfs)naam op onze
website, het programmaboekje van het 1e elftal en op het bord in de kantine. Tevens heb je gratis
toegang tot wedstrijden van het 1e elftal.
Mocht je interesse hebben om lid te worden van de club van 50 vul dan het onderstaande strookje in en
stuur deze naar ons correspondentieadres of geef deze af bij één van de
bestuursleden van de v.v. Stedum. De gegevens mailen naar a.koenes@hetnet.nl kan
natuurlijk ook. In onderling overleg kan bepaald worden op welke wijze je (bedrijfs)naam vermeld gaat
worden.
Namens het bestuur van de v.v. Stedum,
Pieter Berend Slager (voorzitter).
———————————————————————————————————Lidmaatschap club van 50 v.v. Stedum
Naam
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr.

: ………………………………………………………………...
: ………………………………………………………………...
: ………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………….. (bij voorkeur mobiel)

