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Aanmeldingsformulier Club van 100  

“Steun SC Varsseveld en word lid!”  

 
Altijd graag iets extra’s willen doen voor Sportclub Varsseveld, maar niet verbonden willen zijn aan 

vrijwillige ‘tijdrovende’ bezigheden, dan is dit uw kans. Een aantal initiatiefnemers biedt u de 

mogelijkheid om meer te betekenen voor SC. Varsseveld, namelijk via de “Club van 100”. 

De Club van 100 is een club van enthousiaste leden die SC Varsseveld een warm hart toedragen. Door 

middel van een financiële bijdrage steunen zij initiatieven om de professionaliteit en de sfeer binnen SC. 

Varsseveld te vergroten. Deze bijdrage is: 

• € 50,- per jaar  

• € 100,- per jaar (Gouden Lid) 

Doel 

Het doel van de Club van 100 is om geld in te zamelen voor investeringen, waardoor uiteenlopende 

wensen vervuld worden die binnen de vereniging leven. Kenmerkend is dat het geld steeds aan een 

project wordt besteed waarvan ieder lid, van jong tot oud, profiteert. Suggesties hiervoor zijn van harte 
welkom! 

 

Lid worden 

U kunt op een eenvoudige manier lid worden van de Club van 100. Het enige dat u hoeft te doen is u 

aanmelden bij onderstaand contactpersoon en het aanmeldingsformulier op de volgende pagina 

ingevuld in te leveren. Betalingen kunnen worden voldaan via een automatische incasso. 

 

De belangrijkste reden om lid te worden is natuurlijk de ondersteuning voor SC. Varsseveld. Maar de 

club wil ook graag wat terug doen voor zijn leden. Uw naam wordt in ieder geval vermeld op de 

website van SC. Varsseveld als ook in onze sportkantine. 

Mocht u daarnaast nog ideeën hebben voor andere activiteiten om de Club van 100 verder te 

ondersteunen, dan kunt u zich ook melden bij genoemde contactpersonen. 

 

Zijn er verder nog vragen of onduidelijkheden neem dan contact op met: 

 

Truus Scheuter of Gerhard Gilbers 

Email: clubvan100@scvarsseveld.nl 
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Aanmeldingsformulier Club van 100 
 

Naam : ……………………………………………………………………. 

Adres : ……………………………………………………………………. 

Woonplaats : ……………………………………………………………………. 

Postcode : ……………………………………………………………………. 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………. 

Telefoon : ……………………………………………………………………. 

E-mailadres : ……………………………………………………………………. 

Datum aanmelding : ……………………………………………………………………. 

 

 Machtiging  

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, een machtiging aan sc. Varsseveld om van zijn/haar 

Bankrekening: IBAN: …NL_________________________________________________________________. 

Ten name van : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Plaats: …………………………………………………………………………………………....... 

de verschuldigde contributie af te schrijven.  

De contributie bedraagt 

O € 50,- per jaar* 

O € 100,- per jaar (Gouden Lid)* en zal jaarlijks worden geïncasseerd.  

*Aankruisen wat van toepassing is. 

Datum:  ………………………… Plaats: …………………………………………… 

 Handtekening: …………………………………………… 

 

Aanmeldingsformulier inleveren bij: 

(postvak Sponsorcommissie wedstrijdsecretariaat) of per post: 

 

Club van 100 Sponsorcommissie 

Postbus 48 

7050 AA Varsseveld 

 

e-mail: clubvan100@scvarsseveld.nl 

mailto:clubvan100@scvarsseveld.nl

