Vrienden van DVSG
Ons sportpark ligt er op dit moment schitterend bij, hiervan hebben we ons allemaal kunnen
overtuigen. Degene welke nog geen kijkje hebben genomen nodigen we alsnog beleefd uit dit zeker
op korte termijn te doen. Het kunstgrasveld is al in de wijde omgeving bekend en ook de
parkeerproblemen behoren tot het verleden. Deze veranderingen zijn niet zomaar uit ‘de lucht
komen vallen’. Mede dankzij de hulp van talloze vrijwilligers beschikken wij op dit moment over een
van de mooiste sportparken van de omgeving.
Behoudens hulp van vrijwilligers is er meer hulp nodig. Aan de doorgevoerde verbeteringen en
aanpassingen hangt een prijskaartje. Verleden jaar hebben wij de actie vrienden van DVSG onder
de aandacht gebracht.
Opzet van de actie is het jaarlijks betalen van een bijdrage welke jaarlijks gebruikt zal worden om de
accommodatie te verbeteren en te onderhouden. De bijdrage is dus volledig ten bate van de
vereniging en met name de accommodatie waar velen van U gebruik van maken.
Om de waardering kenbaar te maken dat de deelnemers DVSG een warm hart toedragen. zullen
alle vrienden van DVSG worden vermeld op een groot bord bij de ingang van ons sportpark en op
een bord bij Café Hopmans.
De actie verloopt naar wens. Uw aanmelding blijft belangrijk voor ons. Om je aan te melden als
vriend van DVSG is de jaarlijkse bijdrage € 25,-. (een vriend kan zijn een individueel persoon, maar
ook een gezin, vriendenclub. Aanmelding van een of meerde complete elftallen als een vriend is
niet mogelijk). Dus leden, oud leden, sponsoren kortom......alle personen welke DVSG een warm
hart toedragen, meld je vandaag nog aan.

DUS TWIJFEL NIET, VUL ONDERSTAAND STROOKJE DIRECT IN
EN GEEF DEZE AF BIJ DE LEDEN VAN DE SPONSORCOMMISSIE.

VRIENDEN WE HEBBEN JULLIE HULP NODIG, REAGEER DIRECT!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan DVSG om van zijn/haar bankof girorekening af te schrijven als Vriend van DVSG een bedrag van € 25,-.
Bank- of girorekeningnummer:
_________________________________
Naam en voorletter:
_________________________________
Straat en huisnummer:
_________________________________
Postcode en plaats:
_________________________________
Ik wil op het bord met de Vrienden van DVSG als volgt vermeld
staan: _______________________________________________________
Datum: ____________________Handtekening: _____________________

