Donateursregistratie Formulier
Met dit formulier kan u zich aanmelden als Donateur van VV Tamar. Er zijn twee soorten
Donateurs, te weten: Groene Donateur en Gouden Donateur. Deze twee opties worden hieronder
uitgelegd. Uw kunt het formulier retourneren per post of mailen.
ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!!
Groene Donateur: betaalt € 10, - per jaar en ontvangt daarmee vier keer in het jaar de
Tamarinde per post.
Gouden Donateur: betaalt € 25, - per jaar en ontvangt daarmee vier keer in het jaar de
Tamarinde per post én heeft gratis deelname aan het Tamar-Toernooi dat eens per jaar
plaatsvindt. Hij wordt voorzien van lunch en barbecue op dit toernooi (bij geen deelname
aan het toernooi wordt geen vergoeding gegeven*).
U betaalt voor steeds één seizoen vooruit. Het seizoen loopt gelijk aan het academisch jaar (vanaf 1
september**). Het donateurschap start met teruglopende ingang op deze datum in het huidige
seizoen van waarin de aanvraag plaatsvindt, tenzij u wenst dat het donateurschap pas een seizoen
later in zou moeten gaan. De afschrijving van de donateur gelden zullen geschieden medio oktober
van het seizoen, tenzij later in het seizoen donateur is geworden. In dit geval zal het bedrag binnen
twee weken na aanmelding worden afgeschreven. De rechten en plichten betreffende donateurs, of
zij die donateurschap aanvragen, zijn beschreven in artikel 6 van de statuten van VV Tamar.
Eventuele gemiste Tamarindes in de donateurschap periode worden nagestuurd, indien voorradig,
anders wordt het eventueel meer betaalde bedrag als donatie gezien. De bedragen om donateur te
zijn, worden niet geïndexeerd en zijn altijd per jaar € 10,- dan wel € 25,-, waarbij het jaar om is op 1
september. Na het opgeven als donateur zal het donateurschap stilzwijgend worden verlengd, tot
wederopzegging. Opzeggen kan tot de datum waarop het nieuwe donateursjaar weer intreedt. Het
opgeven of opzeggen als donateur kan met dit formulier worden gedaan.
*) Mocht het Toernooi onverhoopt geen doorgang vinden, dan kan het Gouden Donateurschap in dat jaar
omgezet worden naar een Groene Donateurschap. Dit zal aan de donateur worden voorgelegd. De
mogelijkheid bestaat dat de systemen nog niet zijn ontwikkeld voor het donateurschap en dat het toernooigeld
voorgeschoten moet worden. In dat geval krijgt u dit bedrag z.s.m. teruggestort.
**) Intro-Tamarindes die nog in voorraad zijn van vorig seizoen zullen met de volgende Tamarinde worden
meegestuurd, indien men geen donateur was in het vorige seizoen. Anders hebt u deze al ontvangen.

DATUM:

HANDTEKENING AKKOORD:

______________________

______________________

ZIE OMME ZIJDE – ZIE OMME ZIJDE – ZIE OMME ZIJDE – ZIE OMME ZIJDE – ZIE OMME ZIJDE – ZIE OMME ZIJDE

!! Dit blad dient ondertekend, samen geniet met het registratieformulier te worden meegezonden !!

REGISTRATIE ALS DONATEUR
[ ] Ja, ik besluit donateur te worden van VV-Tamar,
tot wederopzegging. Ik kies voor onderstaand
donateurschap:
( ) GOUDEN DONATEUR ( ) GROENE DONATEUR
Naam: _________________________________
Adres: _________________________________
_________________________________
[_ _ _ _] [_ _] ______________________
E-mail: _________________________________
Rekeningnr: _____________________________
[ ] Ja, ik machtig VV Tamar om van mij rekening
jaarlijks (volgens bovenstaande voorwaarden) de
donateurscontributie af te schrijven, te weten een
bedrag van € 25 (GOUDEN), danwel € 10 (GROENE),
tot wederopzegging als donateur.

Dit formulier kan u toezenden naar:
Volleybalvereniging Tamar
p/a Studentensportcentrum
O.L. Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
Of mailen naar: donateurs@vvtamar.nl

Lid geweest van: _ _ _ _ (yyyy) tot _ _ _ _ (yyyy)*
Ik wil mijn donateurschap in laten gaan op:
[ ] Eerst volgende volledig seizoen
[ ] Per direct (vanaf 1 september jongstleden)
[ ] Ik wil mijn Tamarinde per E-Mail ontvangen (géén post)
DANK VOOR UW BIJDRAGE AAN HET MILIEU!
DATUM:

HANDTEKENING AKKOORD:

Vergeet geen postzegel te plakken!

*optioneel

WIJZIGING EN DE-REGISTRATIE ALS DONATEUR
[ ] Ik wil mijn donateurschap wijzigingen. Vul nogmaals bovenstaand formulier geheel in. Hiermee
voorkomt u een eventueel dubbel donateurschap.
[ ] Ja, ik besluit mijn donateurschap bij VV-Tamar op te zeggen, per [volgend] / [seizoen _________]
Naam: _____________________________ Rekeningnr: _______________________ (controle)
Zet de datum van versturen en uw handtekening hierboven, en zendt het formulier ons toe. U krijgt
binnen een week een bericht van ontvangst, waarop uw de-registratie zal worden verwerkt.

