
	  
CLUB	  VAN	  50	  

Aanleiding	  
Vele	  kleine	  bedragen,	  maken	  een	  heel	  groot	  verschil!	  Het	  doel	  van	  de	  Club	  van	  50	  is	  om	  buiten	  de	  
clubsponsoring	  om,	  meer	  financiële	  middelen	  bij	  elkaar	  te	  brengen	  om	  extra	  faciliteiten	  voor	  Mixed	  
Hockey	  Club	  Olympia	  te	  kunnen	  realiseren.	  

Doel(en)	  met	  jouw	  bijdrage	  
Met	  betrokken	  leden	  en	  derde	  partijen	  (inzet	  minimaal	  50)	  wil	  de	  sponsorcommissie	  ieder	  jaar,	  
buiten	  de	  reguliere	  begroting	  van	  Olympia	  om,	  de	  club	  goederen	  ter	  beschikking	  stellen	  van	  
minimaal	  2500	  euro.	  Waar	  binnen	  de	  reguliere	  begroting	  niet	  of	  nauwelijks	  ruimte	  is	  om	  als	  
vereniging	  extra	  investeringen	  te	  doen	  die	  de	  club	  naar	  een	  hoger	  plan	  brengen,	  heeft	  deze	  
aanvullende	  injectie	  ieder	  jaar	  een	  meerledig	  doel:	  

• Investeringen	  doen	  die	  meerdere	  jaren	  (minimaal	  3	  jaar)	  rendement	  kunnen	  opleveren	  
• Investeringen	  doen	  waarmee	  geld	  gemaakt	  kan	  worden	  
• Investeringen	  doen	  die	  “traffic”	  genereren	  naar	  het	  clubhuis	  
• Investeringen	  doen	  die	  de	  betrokkenheid	  van	  belanghebbende	  bij	  Olympia	  doet	  vergroten	  
• Investeringen	  die	  bijdragen	  aan	  de	  professionalisering	  van	  de	  vereniging	  

Mits	  goed	  geïnvesteerd,	  is	  de	  verwachting	  dat	  van	  het	  ingelegde	  geld	  een	  multipliereffect	  zal	  uitgaan,	  
waardoor	  jouw	  inleg	  in	  principe	  de	  club	  een	  veelvoud	  daarvan	  oplevert….	  

Looptijd	  
Het	  lidmaatschap	  van	  de	  Club	  van	  50	  wordt	  aangegaan	  voor	  minimaal	  5	  (competitie)jaren,	  van	  juni	  
tot	  juni.	  

Deelname:	  rechten	  &	  plichten	  
Ieder	  lid	  van	  de	  Club	  van	  50:	  

• Legt	  per	  jaar	  een	  bedrag	  van	  50	  euro	  in	  en	  steunt	  daarmee	  MHC	  Olympia	  
• Neemt	  voor	  5	  jaar	  deel	  aan	  de	  Club	  van	  50	  
• Krijgt	  een	  naamsvermelding	  op	  het	  prominente	  “Club	  van	  50”-‐bord	  in	  het	  clubhuis	  
• Is	  een	  zeer	  gewaardeerde	  weldoener	  binnen	  MHC	  Olympia!	  

De	  sponsorcommissie	  rekent	  erop	  dat	  we	  jou	  op	  deze	  wijze	  voldoende	  informatie	  hebben	  verschaft	  
om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  Club	  van	  50	  bij	  MHC	  Olympia.	  Mocht	  je	  lid	  willen	  worden	  van	  de	  Club	  van	  
50,	  verstuur	  dan	  het	  ingevulde	  aanmeldformulier	  naar	  sponsorcommissie@mhcolympia.nl.	  

Mocht	  je	  toch	  nog	  vragen	  hebben,	  dan	  kun	  je	  uiteraard	  contact	  opnemen	  met	  de	  sponsorcommissie	  
via	  sponsorcommissie@mhcolympia.nl	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  

Ruud	  Coers,	  namens	  Sponsorcommissie	  MHC	  Olympia	  

	  



	  
AANMELDINGSFORMULIER	  CLUB	  VAN	  50	  

Ondergetekende	  meldt	  zich	  hierbij	  aan	  als	  lid	  van	  de	  club	  van	  50	  van	  MHC	  Olympia,	  hierna	  te	  noemen	  
Olympia	  

Naam	  +	  voorletter(s):	   ………………………………………………………………………………………………….M	  /	  V	  

Voornamen:	   ………………………………………………………………………………………………….	  

Naamsvermelding	  bordje	  	  	  ………………………………………………………………………………………………….	  

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

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

Telefoonnummer:	   …………………………………………………………………………………………………	  

Adres:	   …………………………………………………………………………………………………	  

Postcode	  en	  woonplaats:	   …………………………………………………………………………………………………	  

Door	  het	  ondertekenen	  van	  dit	  formulier	  verleent	  ondergetekende	  toestemming	  aan	  Olympia	  om	  jaarlijks	  50	  
euro	  te	  incasseren	  door	  middel	  van	  automatisch	  incasso.	  De	  automatische	  incasso	  zal	  jaarlijks	  in	  de	  maand	  juni	  
plaatsvinden.	  Bij	  aanmelding	  tijdens	  het	  seizoen	  zal	  de	  automatische	  incasso	  binnen	  een	  maand	  na	  inlevering	  
van	  het	  aanmeldingsformulier	  worden	  geïncasseerd	  (zolang	  er	  nog	  geen	  gebruik	  gemaakt	  wordt	  van	  de	  incasso	  
dienst	  zult	  u	  een	  factuur	  ontvangen	  die	  u	  dan	  kunt	  voldoen).	  Na	  afloop	  van	  de	  overeengekomen	  
verbintenisperiode	  van	  5	  jaar,	  zijnde	  1	  juni	  t/m	  31	  mei,	  wordt	  de	  verbintenisperiode	  stilzwijgend	  jaarlijks	  
verlengd	  voor	  een	  periode	  van	  een	  jaar.	  Schriftelijk	  of	  via	  e-‐mail	  kan	  de	  minimale	  verbintenisperiode	  worden	  
opgezegd.	  Opzegging	  dient	  te	  geschieden	  voor	  1	  april,	  waarbij	  een	  opzegtermijn	  van	  twee	  (2)	  volle	  maanden	  in	  
acht	  wordt	  genomen.	  

Machtiging	  voor	  het	  automatisch	  en	  doorlopend	  incasseren	  van	  de	  jaarlijkse	  bijdrage.	  

Ondergetekende	  verleent	  hierbij	  tot	  wederopzegging	  machtiging	  aan	  Olympia	  om	  van	  zijn/haar	  hieronder	  
genoemde	  bank-‐	  of	  girorekening	  de	  jaarlijkse	  bijdrage	  van	  €	  50,00	  af	  te	  schrijven	  wegens	  de	  Club	  van	  50	  van	  
MHC	  Olympia.	  

Ondergetekende	  verklaart	  zich	  akkoord	  met	  de	  regels	  van	  het	  machtigen.	  

(Post)Bankrekeningnummer:	  …………………………………………………………………………………………………	  

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

Handtekening:……………………………………………………………………………………………………………………….	  

	  

Handtekening	  ouder(s)/verzorger(s)*:…………………………………………………………………………………..	  

*Bij	  aanmelding	  van	  personen	  jonger	  dan	  18	  jaar	  is	  de	  handtekening	  van	  ouder(s)	  of	  verzorger(s)	  verplicht!	  


