Volleybal Vereniging Tamar
p/a Studentensportcentrum
Onze Lieve Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
Rekeningnummer: NL53 RABO 0147984823

16 juni 2020,
Beste (oud-)lid,
Zoals je misschien weet, kan je als (oud-)lid in contact blijven via een donateurschap met de
volleybalvereniging Tamar. Daarom zouden wij jou graag willen vragen of je interesse hebt in een
donateurschap. Het doel is om de vereniging niet alleen financieel te ondersteunen, maar ook het
contact met de vereniging te behouden. Donateurs zijn zichtbaar onder het kopje donateurs op de
website. Er zijn drie soorten donateurs, zie hieronder de mogelijkheden.
Bronzen Donateur: doneert € 10, - per jaar en heeft daarmee recht op alle, tijdens donateurschap
uitgegeven, Tamarindes per mail en maandelijks de nieuwsbrief.
Zilveren Donateur: doneert € 25, - per jaar en heeft daarmee recht op alle, tijdens donateurschap
uitgegeven, Tamarindes per mail, maandelijks de nieuwsbrief én gratis barbecue en lunch bij deelname
aan het Tamar toernooi dat eens per jaar plaatsvindt1.
Gouden Donateur: doneert € 50, - per jaar en heeft daarmee recht op alle, tijdens donateurschap
uitgegeven, Tamarindes per mail, maandelijks de nieuwsbrief én gratis inschrijving van één team, met
voor zichzelf de barbecue en lunch inbegrepen, voor het Tamar toernooi dat eens per jaar plaatsvindt 1.
Daarnaast zal de naam van de donateur in elke Tamarinde vermeld worden.
Door middel van jouw donatie, maak je het mogelijk voor de vereniging om nieuw (promotie)materiaal
aan te schaffen die ten goede komt tijdens activiteiten of promotie van de vereniging. Denk hierbij aan
een vlag of een eigen verenigingsbarbecue. Je zal per mail op de hoogte gesteld worden van de
materialen die door de bijdrage van donateurs aangeschaft zijn.
Indien je interesse hebt om donateur te worden, hoef je alleen maar het donateursregistratie
formulier in te vullen en op te sturen. Dit formulier kan je onderaan het document vinden. Als je nog
vragen hebt, kan je altijd mailen naar bestuur@vvtamar.nl.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van volleybalvereniging Tamar,
Joris van der Zwaluw
Penningmeester
57e bestuur der V.V. Tamar

1

Bij geen (mogelijkheid tot) deelname aan het toernooi wordt geen vergoeding gegeven.

Donateursregistratie Formulier
Ik besluit donateur te worden van V.V. Tamar en wil graag van
het volgende donateurschap gebruik maken:
[ ] Bronzen Donateur (€ 10)
[ ] Zilveren Donateur (€ 25)
[ ] Gouden Donateur (€ 50)
Daarnaast wil ik graag van de volgende optie(s) gebruik maken:
[ ] Ik wil graag de nieuwsbrief eens per maand ontvangen per mail.
[ ] Ik wil de Tamarinde per mail ontvangen.

Naam: _________________________________
Adres: _________________________________
_________________________________
[_ _ _ _] [_ _] ______________________
E-mail: _________________________________
Lid geweest van: _ _ _ _ (yyyy) tot _ _ _ _ (yyyy)
Ik wil mijn donateursjaar in laten gaan op:
[ ] Eerstvolgende 1 juli of 1 januari
[ ] Per direct (vanaf inschrijfdatum jongstleden*)

Dit formulier kan je toezenden naar:
Volleybalvereniging Tamar
p/a Studentensportcentrum
O.L. Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
Vergeet geen postzegel te plakken
of mail het document naar:
bestuur@vvtamar.nl

*Het donateurschap is voor inschrijfdata na 1 januari geldig tot 1 januari het jaar erop en voor
inschrijfdata na 1 juli geldig tot 1 juli het jaar erop.
DATUM:

HANDTEKENING AKKOORD:

