VRIEND VAN SCOUTING SINT MAARTEN
DRAAGT U ONS EEN WARM HART TOE?
Vriend van Scouting Sint Maarten?
• Bijvoorbeeld geschikt voor ex-leden, ouders, sponsoren, etc..
• Jaarlijks een Vrienden van Scouting Sint Maarten dag.
• 50% korting op het huren van eiland, lelievletten en materiaal.
• Een minimale jaarlijkse bijdrage van €25,- (jaarlijks opnieuw vast te stellen).
• Geen lid van de vereniging en Scouting Nederland.
Wat zijn de voordelen voor Scouting Sint Maarten?
• Breed netwerk van mensen die Scouting Sint Maarten een warm hart toedragen.
• Vele handen maken licht werk, Vrienden van Scouting kunnen ons hierbij helpen.
• De contributies op een voor iedereen betaalbaar niveau houden.
• Het geld is bestemd voor de aanschaf van nieuwe materialen en vervanging van
bestaand materiaal. Hiermee creëren wij meer mogelijkheden voor activiteiten en is
ook groei van de groep mogelijk.
Wat doen wij met uw jaarlijkse bijdrage?
• Materiaal aanschaffen voor de opkomsten.
• Materiaal aanschaffen voor algemeen gebruik, zoals tenten, kookstellen, pionierhout etc.
• Uitgaven voor het onderhoud aan het gebouw en de eilanden.
Vriend van Scouting Sint Maarten kan je op twee manieren worden:
• Vul het formulier op de achterzijde in en stop deze in de bus in het stafhok.
• Meld je aan via de website sintmaartengroep.nl

VRIEND VAN SCOUTING SINT MAARTEN
FORMULIER
Graag duidelijk invullen in blokletters
Voornaam*
:
Achternaam*
:
Geslacht*
:
Straat*
:
Postcode*
:
E-mailadres*
:
Telefoonnummer :
Connectie met Scouting Sint Maarten :

Huisnummer* :
Woonplaats* :

Mijn bijdrage voor 2013*:

€

,

Minimaal €25,- per jaar.

Voor het innen van de jaarlijks opnieuw vast te stellen bijdrage zullen we gebruik maken van
een automatische incasso. Hiervoor geldt een een terugboektermijn van 56 dagen. De jaarlijkse
incasso zal plaatsvinden in het vierde kwartaal.

Rekeningnummer* :
Ten name van*
:
Plaats*
:
Ja, ik ga akkoord met de voorwaarden en bevestig dit met onderstaande handtekening.
Handtekening*
:

Datum*
Plaats*
*Verplichte velden

:
:

