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AV MARVEL Club van 50 
 
De club van 50 bestaat uit leden, oud leden, vrienden, familie 
en relaties van AV Marvel, die met een donatie van 50 euro 
per jaar de vereniging financieel ondersteunen.  
De donaties via de Club van 50 vormen een extra financiële 
steun voor de vereniging die voor de hele vereniging een groot 
verschil maakt! 
 
Betere faciliteiten en middelen 
Het geld dat via de Club van 50 jaarlijks wordt binnen gehaald aan donaties zal in het 
belang van de vereniging worden besteed aan extra impulsen, niet aan reguliere 
zaken. Bijvoorbeeld aan betere trainingsmaterialen, de organisatie van 
evenementen, een facelift voor de kantine of opleiding van vrijwilligers. Dit met als  
doel de vereniging vitaal te houden en de leden optimaal van de atletieksport te laten 
genieten in een gezellige vereniging. 
 
Waarom nu? 
Aanleiding voor de oprichting van de Club van 50 is het 50 jarig jubileum van de club 
in 2014. In dat jaar wordt dat uitgebreid gevierd. Met diverse activiteiten voor de 
leden. De opbrengst van de club wordt in 2013 en 2014 dan ook bestemd voor deze 
activiteiten. In de jaren daarna besluit het bestuur over de besteding van het geld. De 
leden van de club van 50 kunnen hiervoor ideeën aandragen. Het bestuur laat de 
leden jaarlijks weten waar het geld aan besteed wordt. 
 
Dankbetuiging 
Als dank voor je steun krijg je een eervolle vermelding  
op het prachtige ‘Club van 50-bord’, dat in de kantine  
wordt opgehangen.  
 
Lid worden?  
Lid worden van de Club van 50 doe je door het donatieformulier in te 
vullen en in te leveren bij één van de bestuursleden, per post te sturen  
aan AV Marvel, Sportpark Den Wielakker, Postbus 224, 5280 AE Boxtel of  
ingescand te mailen naar penningmeester@avmarvel.nl   
 
Vragen? 
Heb je nog vragen over de Club van 50 spreek dan een van de bestuurleden aan of 
stuur een e-mail naar bestuur@avmarvel.nl 
  

 

 
 

 



 

Club van 50 
Donatieformulier 

 
 

 Ja, ik doe graag iets extra voor AV Marvel! 

Door invulling en ondertekening van dit formulier word ik als lid van de 

Club van 50 donateur van AV Marvel. Ik machtig AV Marvel tot het 

□ Eenmalig incasseren van een donatie van € 50,- 

□ Twee keer incasseren van een donatie van € 50,- 

□ het jaarlijks incasseren van een donatie van € 50,- 

Graag voorkeursoptie aanvinken. 

Bij keuze voor de derde optie kan je je donateurschap op ieder moment opzeggen via een e-

mail naar penningmeester@avmarvel.nl. Er vindt geen teruggave plaats van al voldane 

donaties of delen daarvan. 

Als dank zal mijn naam op het Club van 50 bord worden vermeld. Het donateurschap wordt 

jaarlijks stilzwijgend verlengd.  

Voor meer informatie zie www.avmarvel.nl onder het kopje Sponsoring en Club van 50. 

Naam: ………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:  ……………………………………………………………………………………… 

Straat + nr.: ………………………………………………………………………………………… 

Postcode + plaats:…………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………… 

Naam rekeninghouder: ……………………………………………………………………… 

Rekeningnummer / Gironummer:  ………………………………………………………………… 

Datum: Handtekening: 

………………………………………………………………………………………………… 

Formulier ondertekend afgeven aan bestuurslid, of in de brievenbus in de kantine deponeren. 
Postadres: AV Marvel, Sportpark Den Wielakker, Postbus 224, 5280 AE Boxtel 
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