
Word Vriend van DES!

Het is u ongetwijfeld al opgevallen: we timmeren als DES hard aan de weg!  Niet alleen de prestaties 
stijgen, maar ook het ledenaantal (en daarmee het enthousiasme) groeit.  

Wij willen als korfbalvereniging de wedstrijdsport in de regio op een zo positief mogelijke wijze 
neerzetten, voor jong en oud, én tegelijkertijd op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Daar moet 
je je vereniging natuurlijk wel goed voor hebben georganiseerd, met de juiste mensen én de juiste 
faciliteiten. Om die volgende stap te kunnen maken, zoeken wij Vrienden met een hoofdletter V, 
mensen die ons een warm hart toedragen en ons willen steunen met 50 euro per jaar. 

Het geld van de Vrienden wordt gebruikt voor ‘goede doelen’ binnen de vereniging, zoals kleding 
voor de begeleiding van onze teams, tassen en/of materialen. De Vrienden ontvangen tevens een  
uitnodiging voor een gezellige ‘Vrienden van DES’-avond én  (de festiviteiten) rondom de eerste 
officiële thuiswedstrijd van DES 1, dat sinds jaren weer gaat uitkomen in het wedstrijdkorfbal en 
waar we als club natuurlijk erg trots op zijn. 

Wilt u ons steunen in onze ambities en ook Vriend van DES worden? 
Lever dit formulier dan ingevuld in bij de sponsorcommissie van DES.

 
Ik meld me hierbij (tot wederopzegging) aan als Vriend van DES. Ik machtig DES om jaarlijks 50 euro 
af te schrijven van de hieronder opgegeven rekening.

Naam:

Adres: Postcode/ plaats:

Mailadres: Bank-/ gironummer:

Plaats: Datum: 

 
Handtekening: 

 
Het volledig ondertekende formulier kunt u inleveren bij een van de leden van de sponsorcommissie 
van DES of inscannen en mailen naar: sponsoring@DES-vierlingsbeek.nl. 

Uw mailadres is uitsluitend bestemd voor de administratie van de Vrienden van DES en wordt gebruikt 
om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

 
Met vriendelijke groet,

Sponsorcommissie DES: 
Dave Kersten (Vierlingh 23, Vierlingsbeek) 
Bas van Treek (Heihoekseweg 75, Vierlingsbeek) 
Ron Koenen (De Roei 3, Vierlingsbeek). 


