AKC
Wilhelminastraat 10
7607 VN Almelo

AKC bestaat meer dan 100 jaar, in die jaren zijn er een heleboel vriendschappen opgebouwd. Nu zijn
we op zoek naar vrienden die AKC financieel willen ondersteunen. Door de veranderingen in de
afgelopen tijd zijn de inkomsten uit diverse bronnen, zoals het oud papier, langzaam opgedroogd.
Daar staan stijgende kosten voor zaal- en veldhuur tegenover. Om met de club financieel gezond te
blijven, zijn er extra inkomsten nodig. Om deze extra inkomsten te kunnen generen moeten we
investeringen doen. Met de vrienden van AKC hopen we deze investeringen te kunnen waarmaken.
Door vriend van AKC te worden kunt u bijdragen aan de toekomst van onze mooie club. Er zijn twee
mogelijkheden om vriend te worden van AKC. Voor een jaarlijkse donatie van €50,- wordt u ‘Vriend
van AKC’. U kunt er echter ook voor kiezen om jaarlijks €100 euro te doneren, hiermee wordt u een
‘Gouden vriend van AKC’ en krijgt u bovendien één seizoenkaart voor de wedstrijden van AKC 1.
Vrienden van AKC worden daarnaast vermeld langs het veld en op de schermen in de kantine. Ook zal
er vermeld worden aan welke investeringen de vrienden van AKC hebben bijgedragen. AKC dankt u
voor uw bereidheid om de vereniging verder te willen steunen. We hopen u natuurlijk te mogen
begroeten bij AKC!
Het inschrijfformulier kunt u per post naar het bovenstaande adres sturen of inleveren bij één van de
bestuursleden.
AKC Bestuur

==================================================================

Inschrijfformulier

Ondergetekende verklaart zich hierbij officieel in te schrijven als:
'Vriend van AKC' / ‘Gouden vriend van AKC'.

Hij/zij betaalt hiervoor eens in de twaalf maanden het bijbehorende bedrag van:
€ 50, - / € 100, -

Dit bedrag zal jaarlijks tot wederopzegging per bankgiro-incasso worden afgeschreven van:
IBAN rekeningnummer:
Ten name van:
Adres en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Aldus ondertekend te (plaats):
Datum:
Handtekening:

