Meld u vandaag nog aan!

Word nu
lid van de
Club van
100...

Vul het onderstaande formulier in (en lever het in aan de
bar in de kantine, of bij de administratie van FC Lisse).
Uw bijdrage zal eenmalig automatisch van uw bank- of
girorekening worden afgeschreven.
Elk jaar zullen wij u in de maand mei voorafgaand aan het
nieuwe voetbalseizoen vragen of u weer meedoet, dus per
formulier legt u zich voor één bijdrage vast!
NAAM:
ADRES:
POSTCODE:
WOONPLAATS:
BANK- OF GIRONUMMER:

HANDTEKENING:
Door ondertekening van dit formulier gaat bovenstaande
donateur akkoord met eenmalige automatische afschrijving van € 100,00 van zijn/haar bank- of gironummer.
Namens de FC Lisse Club van 100 alvast bedankt!
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Uw naam wordt vermeld op een bord in de kantine.
Om zo te laten zien dat U de club een warm hart toedraagt. Ook is er 1 keer per jaar een gezellig samenzijn
met de Club van 100. Wellicht om een leuke activiteit te
doen, of om Uw ideeën over de Club van 100 te delen.

...en steun de
recreatieve leden
van FC Lisse!

Waar gaat het geld heen?
Sluit u aan bij de Club van 100 en doneer € 100,--,
waarmee we activiteiten mogelijk kunnen maken die tot
nog toe achterwege bleven of al bestaande activiteiten
nog beter kunnen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan:
• Open dagen voor de jeugd
• Keepersopleidingen
• Individuele training voor spelers
• Cursussen voor trainers
• Deelnames aan buitenlandse toernooien

Waarom de FC Lisse
Club van 100?
Het is logisch dat FC Lisse vooral bekend is door het 1e
team van de zaterdagafdeling, dat op het hoogste niveau
speelt. Vanuit het bedrijfsleven is er veel belangstelling. De
Businessclub FC Lisse is het platform waar deze sponsoren
zich hebben verenigd. Waardoor er middelen zijn voor het
1e zaterdagteam om zich als amateur topper te handhaven.
Maar onze club bestaat uit veel meer dan ‘het vlaggenschip’ FC Lisse Zaterdag 1. De enorme jeugdafdeling,
de ook goed presterende zondagselectie, de recreatieve
seniorenafdelingen (zowel zaterdag als zondag), het
dames- en meisjesvoetbal en de
groeiende interne veteranencompetitie zijn de ‘echte’
pijlers van de vereniging!
De sociale en recreatieve
functie van onze vereniging
binnen de gemeente Lisse is
dan ook enorm!
Met 1200 actieve leden, en daarnaast de vele niet-leden, die in de
weekends het Sportpark Ter Specke bezoeken, is het de
grootste ‘recreatieve voorziening’ binnen onze gemeente!

Het doel is om alle spelers op elk niveau beter te maken.
De jeugdafdeling, de zondagselectie, de seniorenafdelingen, het dames- en meisjesvoetbal en de interne veteranencompetitie zijn degenen
die zullen profiteren van
dit ‘fonds’.

FC Lisse is meer
dan topvoetbal...
Dit is alleen mogelijk doordat ‘de rest’ van de vereniging
goed georganiseerd is en perfect harmoniseert. Vele vrijwilligers zijn dagelijks bezig met hun club. Zij zitten boordevol ideeën om FC Lisse beter, leuker en interessanter te
maken.
Er is dus veel creativiteit en de wil om de ideeën om te
zetten in daden. Nu nog de middelen!
FC Lisse wil daar nu samen met u werk van gaan maken!
Meld u daarom nu aan als lid van de club van 100.

Een speciale commissie
zal de gelden beheren en
daar ook de verantwoording voor dragen.
U zult 1 keer per jaar op
de hoogte gebracht worden
van de inkomsten en uitgaven.
Uitkeringen uit dit fonds zullen door deze commissie
worden gewogen en bij voldoende draagvlak worden
toegekend, met als doel alle geledingen eerlijk te laten
meedelen!
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