Club van 100 - Hijken DTC

Aan alle leden, bedrijven en geïnteresseerden die Hijken DTC
een warm hart toedragen.
Graag willen wij een nieuw initiatief aan jullie voorstellen:
"De Club van Honderd"
Wat houdt de "Club van Honderd" in:
De "Club van Honderd" is een groep van honderd personen en/of bedrijven, die
minimaal € 100,- inleggen voor één jaar waarmee Hijken DTC gaat investeren in
de jeugd. Wetenschappelijk is bewezen dat dammen de ontwikkeling van het
kind enorm stimuleert, het bedenken en het uitvoeren van een strategie, het
denken in scenario's, het binnen tijdsgrenzen nemen van beslissingen, het
omgaan met spanningen, handelen in teambelang, het stimuleren van het
analytisch vermogen, het vergroten van het rekenkundig vermogen en het
omgaan met winst en verlies. Onder de titel "de jeugd heeft de toekomst"
investeert Hijken DTC graag in de jeugd, door o.a. het actief benaderen van
kinderen op scholen, het organiseren van jeugdactiviteiten, het begeleiden en
opleiden van kinderen. Uw sponsorbijdrage via de "Club van Honderd" maakt het
mogelijk om blijvend te investeren in de jeugd.
Wat krijgt u ervoor terug:
Een naamsvermelding in het speellokaal van Hijken DTC op het club van honderd
bord en een eervolle vermelding op de druk bezochte website van Hijken DTC
(www.hijkendtc.nl). En natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden van en
uitgenodigd voor alle gebeurtenissen aangaande "De Club van Honderd".
Wij hopen dat wij u enthousiast hebben kunnen maken met dit nieuwe initiatief
en hopen op een positieve reactie en/of bijdrage.
Mocht u over bovenstaand schrijven nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met één van de sponsorcommissie leden:
Wim Koopman (06-27060801), Gerhard Dunning (06-20739747) of Kor de
Groot (06-46358010). U kunt gebruik maken van het onderstaande e-mailadres:
clubhijkendtchonderd@gmail.com
Met sportgroeten,
Sponsorcommissie

Hierbij geef ik mij, tot wederopzegging op als lid van de "Club van Honderd" van
Hijken DTC. Ik ben bereid jaarlijks een bedrag van € 100,- te schenken.

Naam: ........................................................................................................

Adres: ........................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ..............................................................................

Bank/Giro rekening: .....................................................................................

Deze logo/naam wil ik graag op het bord van de Club van Honderd
hebben:

..................................................................................................................

Per automatische incasso: JA / NEE
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Club van
100 van Hijken DTC om per ....-....-2017 een bedrag van € 100,- per jaar van
IBAN ..................... af te schrijven.

Datum: ....-....-2017

Handtekening ..................................

