Beste “BEVO Kameroad”,
Met het nieuwe jaar in aantocht willen wij je op de
hoogte brengen over de nieuwe opzet van de club
van 50! We gaan voortaan door het leven als de
“Kameruj van V.V. BEVO”.
Voor slechts € 50,- per jaar ben je al lid van de
Kameruj van V.V. BEVO, een gezellige en
enthousiaste groep mensen die V.V. BEVO van harte
ondersteunen.
De bijdrage van € 50,- komt uiteraard ten goede aan
de club, maar we gaan er ook 1 a 2 leuke
activiteiten van organiseren die alleen toegankelijk
zijn als je lid bent van de Kameruj van V.V. BEVO. De
activiteiten zullen we tijdig bekendmaken middels
een e-mail aan ieder lid en op www.bevoberinge.nl

Wanneer je lid bent van de Kameruj van V.V. BEVO
zal ook je naam vermeld worden op de website en
op het TV-scherm in de kantine.
We hopen dat je ook enthousiast bent over dit
initiatief en we hopen dan ook dat er snel een grote
“Kamerujgroep” gevormd is!
Met sportieve groeten,
Rob Minten (06-28542396)
Hans Janssen (06-40514548)
Roger Gielen (06-15274147)
kameruj@bevoberinge.nl

Vul hier een SEPA formulier incasso in om lid te worden Kameruj van V.V. BEVO:
Naam incassant
V.V. BEVO Beringe
Adres incassant
Eelserstraat 21
Postcode / woonplaats incassant
5986 AP Beringe
Land incassant
Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
- V.V. BEVO om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven.
- Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van R.K.V.V. BEVO
Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden

Achternaam & voorletters
Straatnaam & huisnummer
Postcode & woonplaats
Land
Telefoonnummer (mobiel)
E-mailadres
IBAN (rekeningnummer)
Plaats & datum:

Handtekening:

