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Vrienden
van
SDOUC

Een aantal leden van SDOUC heeft dit seizoen het initiatief
genomen om te starten met de club ’Vrienden van SDOUC’.
Evenals de Club van Honderd wil deze vriendenclub SDOUC financieel steunen en jaarlijks een bijdrage doen aan een maatschappelijk doel binnen de gemeente Oude IJsselstreek. Door
het organiseren van verschillende activiteiten wil de Vriendenclub de saamhorigheid, vriendschap en gezelligheid tussen haar leden en binnen SDOUC bevorderen.
Wat kost het lidmaatschap van de ’Vrienden van SDOUC’?
U kunt Vriend van SDOUC worden voor € 250 of € 500 per seizoen.

Wie kan lid worden?

Een lid kan zijn 1 persoon of 1 groep personen. Alle groepsleden vormen samen
1 lid of te wel 1 Vriend van SDOUC.

Hoe worden jaarlijks de inkomsten van het lidmaatschap van de
’Vrienden van SDOUC’ verdeeld?

10% van de inkomsten worden besteed aan een maatschappelijk doel.
40% van de inkomsten gaan naar een SDOUC-doel.
50% van de inkomsten zijn ter dekking van de kosten van de activiteiten voor
haar leden.
Het maatschappelijk doel en het SDOUC-doel zullen jaarlijks worden vastgesteld
in overleg met het SDOUC-bestuur en de leden van de Vriendenclub. Op de feestavond aan het eind van het seizoen zullen deze bekend worden gemaakt.

Wat krijgt u terug voor het
lidmaatschap van de vriendenclub?
Een € 250-vriend heeft per seizoen (gratis)
recht op:
a. naamsvermelding op het bord ’Vrienden
van SDOUC’ in de kantine.
b. toegang tot de businessclub-/vriendenclubruimte voor/tijdens/na de thuiswedstrijden van het 1e elftal, inclusief
koffie/thee en een drankje.
c. een bezoek aan een voetbalwedstrijd in
de Eredivisie of Bundesliga.
d. een bezoek aan een culturele voorstelling
bij de DRU-cultuurfabriek (show, musical,
cabaret, dans, etc.).
e. deelname aan de feestavond in de
SDOUC-kantine voor de leden van de
Vriendenclub, de Businessclub, de Club
van Honderd en de overige genodigden
ter afsluiting van het voetbalseizoen.
f. een goed gevoel door het financieel
steunen van uw geliefde SDOUC en
de gift aan een maatschappelijk doel.

U draagt SDOUC
een warm hart
toe en u wilt
ook Vriend van
SDOUC worden?
U kunt zich aanmelden door
het bijgaande aanmeldingsformulier in te vullen.
U bent lid als u het lidmaatschapsgeld heeft overgemaakt op bankrekening
NL74 KNAB 0732 3863 06
t.n.v. Sportnetwerk Oost,
o.v.v. Vrienden contributie
seizoen 2019/2020.

Een € 500-vriend kan zich bij de activiteiten
onder b. t/m e. laten vergezellen door 1
introducee. Voor een groep geldt dat slechts
1 groepslid aan de activiteiten (b. t/m e.)
gratis kan deelnemen. Per activiteit kunnen
dit verschillende personen zijn.

Vrienden van
vrienden
SDOUC
voor het leven!

