Vul het formulier zo volledig mogelijk in en geef het aan een bestuurslid. Je kunt het ook opsturen
naar de secretaris, het adres staat onderaan het formulier. Vergeet niet je handtekening te zetten.

Opzeggingsformulier lidmaatschap G.S.F.V. Drs. Vijfje

Hierbij zegt ondergetekende zijn of haar lidmaatschap van G.S.F.V. Drs. Vijfje per
……. – ……. – 20…. / einde seizoen 20…. – 20…. op.

Achternaam:
Roepnaam:
Geslacht:
man / vrouw*
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Woonplaats:
Telefoon (mobiel):
E-mail adres:
Team:
Reden opzegging/opmerkingen:

Tussenvoegsel:
Voorletters:

Postcode:

@

De vereniging blijven steunen zelfs nadat je lid-af bent geworden? Word dan donateur van
Drs. Vijfje via de Vijfje Oud-Leden Stichting (VOS). Onderstaand vind je de verschillende
donateurspakketten en de bijbehorende voordelen.
Standaard donateurschap (€10,-)
Bij het standaard donateurschap krijgen de donateurs een aantal maal per jaar een mail vanuit
VOS over de huidige gang van zaken bij Drs. Vijfje. Daarin wordt ook een link naar de online
editie van de Pannarama opgenomen. Dit staat los van de oud-ledenmail, welke vanuit het
bestuur van Vijfje naar ieder oud-lid verzonden blijft worden.
Donateurschap plus (€30,-)
Bij het donateurschap plus krijgen de donateurs naast de mails ook nog een gratis deelname
aan de oud-leden activiteit en als daar vanwege bijzondere gebeurtenissen aanleiding toe is en
naar inschatting van het bestuur van de VOS een presentje. Bovendien mag je daarnaast gratis
deelnemen aan de jaarlijkse oud-ledenactiviteit.
Bazen donateurschap (€55,55)
Bij het bazen donateurschap krijgen de donateurs naast het standaard plus pakket jaarlijks een
almanak van Drs. Vijfje thuisgestuurd. Bij deze speciale vorm van donateurschap neem je
bovendien ook gratis deel aan de jaarlijkse oud-ledenactiviteit.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en geef het aan een bestuurslid. Je kunt het ook opsturen
naar de secretaris, het adres staat onderaan het formulier. Vergeet niet je handtekening te zetten.

Ondergetekende verklaart vanaf het seizoen 20….-20…. wel/geen* donateur te worden van
G.S.F.V. Drs. Vijfje.
IBAN
Tenaamstelling:
Plaats:
Donateurspakket

€

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan VOS om de donateurbijdrage af te schrijven
van bovengenoemd IBAN. De gegevens zoals vermeld op dit afmeldingsformulier worden opgenomen in het
oud-ledenbestand van VOS in verband met alle verenigingsactiviteiten voor oud-leden. De ingevulde gegevens
zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Handtekening:

Secretariaat:
G.S.F.V. Drs. Vijfje
t.a.v. Secretaris
Blauwborgje 16
9747 AC Groningen
secretaris@vijfje.nl
(N.B.: Dit formulier mag niet digitaal worden ingeleverd in verband met de ondertekening!)
*streep door wat niet van toepassing is

