Word Steunend Lid
Een vereniging "steunen" betekent dat u haar opvattingen en filosofie deelt, dat u haar actie
steunt.
Onze vereniging wordt niet gesubsidieerd. Ze bestaat uit een aantal vrijwilligers die zich voor de
activiteiten inzetten naast hun andere dagelijkse bezigheden. Maar deze activiteiten vereisen
dikwijls wel financiële middelen, denk daarbij aan de aankoop/vervanging van ballen en zaalhuur
of een goede opleiding voor de jeugd.
Natuurlijk betalen onze spelende leden contributie, dit is echter net als bij de meeste andere
verenigingen niet voldoende om het hoofd boven water te houden. Als we de contributie
toereikend zouden maken is het voor de meesten onder ons te duur om nog bij de vereniging te
kunnen spelen.
Als u onze vereniging wil steunen, dan kan dat altijd. U kunt steunend lid worden door een bedrag
van € 50,00 per jaar te doneren.
Wie kan er bij ons steunend lid worden?
Iedereen kan lid bij ons worden. Het maakt dus niet uit hoe jong of oud bent. Je hoeft geen actief
volleyballer te zijn. Je hoeft er geen tijd aan te besteden. Je hoeft ook niet speciaal in Bergentheim
te wonen.
Wat stellen wij er tegenover?







De steunende leden worden via ons clubblad de Time Out op de hoogte gehouden van de
activiteiten van de vereniging, welke u per email ontvangt.
Een steunend lid krijgt u een vermelding op het reclame bord in de sporthal, Vrienden van
de Schutters.
Een steunend lid heeft inspraak tijdens de jaarvergadering, echter geen stemrecht.
Een steunend lid kan plaats nemen in het bestuur.
Als u 12 ½ jaar steunend lid bent wordt hier aandacht aan geschonken middels een
huldiging tijdens de jaarvergadering.
Een steunend lid ontvangt een uitnodiging voor het meedoen aan ons kerstmix volleybal
toernooi.

Voor vragen en meer informatie over onze vereniging kunt u op de website kijken of kunt u
contact opnemen met één van onze bestuursleden, ook kunt u bijgaand machtigingsformulier
invullen en retourneren aan Arie Waterink, Emterbroekerdijk 9 7695 TT BRUCHTERVELD

Volleybalvereniging ‘de Schutters’ kan uw steun hard gebruiken!

