Club van 100 - LTC ’s-Gravenzande

Aan de leden van LTC ‘s-Gravenzande
Beste tennisvrienden,
In navolging van vele verenigingen om ons heen heeft ook LTC 's-Gravenzande een 'Club van 100'.
Met het oprichten van deze 'Club van 100' willen wij, zonder winstoogmerk, extra financiële armslag
realiseren voor het ondersteunen van de vele activiteiten binnen LTC 's-Gravenzande. Hieronder vindt
u een aantal voorbeelden van activiteiten en faciliteiten die de 'Club van 100' mogelijk wil maken:
- organiseren van meer activiteiten voor onze jeugd,- en juniorleden;
- organiseren van diverse evenementen voor onze seniorleden;
- realiseren van door leden gewenste extra faciliteiten op en rond ons tennispark.
Eenmaal per jaar organiseren wij speciaal voor onze 'Club van 100' een avond waarbij wij, samen met u,
onder het genot van een hapje en een drankje, willen bespreken welke activiteiten en faciliteiten vanuit
de 'Club van 100' financieel ondersteund dienen te worden.
Wat moet u doen om lid te worden?
Om lid te worden van de 'Club van 100' vragen wij u eenmaal per jaar € 100,- te doneren. Alle inkomsten
vanuit de 'Club van 100' zullen op een speciaal hiervoor geopende bankrekening worden gestort en zullen
alleen gebruikt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Om lid te worden van de 'Club van 100'
kunt u gebruikmaken van het bijgevoegd inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kunt u ook vinden op
www.ltc-sgravenzande.nl.
Uw jaarlijkse donatie wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u vóór 1 maart aangeeft uw donatie
stop te willen zetten.
Wat krijgt u lid van de 'Club van 100'?
- vermelding op het 'Club van 100'-bord dat in het clubhuis hangt;
- vermelding van alle leden van de 'Club van 100' op de website van LTC ‘s-Gravenzande; - updates
via de e-mail over de stand van zaken inzake de 'Club van 100';
- jaarlijkse bijeenkomst met alle leden van onze 'Club van 100' op het tennispark.
Het allerbelangrijkste is en blijft dat wij met uw bijdrage in de gelegenheid gesteld worden om, samen met u,
ervoor zorg te dragen dat LTC 's-Gravenzande tot in lengte van jaren een bruisende vereniging blijft.
Waar moet het inschrijfformulier naar toe?
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier in de 'rode' brievenbus op ons park deponeren. U kunt het
formulier vanzelfsprekend ook naar ons opsturen:
LTC ’s-Gravenzande - Club van 100 , Van Leeuwenhoekstraat 20, 2693 BG ’s-Gravenzande.
Wij hopen u spoedig te mogen begroeten als lid van onze 'Club van 100'!
Peter van der Hout
Sponsorcommissie van LTC ’s-Gravenzande

www.ltc-sgravenzande.nl

