
 
Stichting Club van 50 DVG 
 
 
 

 
Wat is de Club van 50 ? 
Stichting Promotie DVG beter bekend als de Club van 50 heeft recent haar officiële naam 
gewijzigd in Stichting Club van 50 DVG. De stichting ondersteunt al jaren de jeugdafdeling 
van VV DVG. De Club van 50 is een groep mensen die de jeugd van DVG een warm hart 
toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,- doneren. Het 
stichtingsbestuur beoordeelt jaarlijks aan de hand van door het DVG-bestuur ingediende 
verzoeken op welke wijze de ontvangen donaties besteed worden. In de afgelopen jaren 
werden o.a. substantiële bijdragen verstrekt voor de aanschaf van nieuwe 
trainingsmaterialen  en tenues voor het jeugdkader. In het verleden werd nog een flinke 
subsidie verstrekt bij de uitbreiding van de lichtinstallatie waardoor het voor de jeugd ook 
mogelijk werd om in de winterperiode 2x per week te kunnen trainen. Donateurs kunnen zich 
individueel of als groep of bedrijf aanmelden. 
Het boekjaar loopt van 1augustus tot 31 juli. De donaties zijn verschuldigd aan het begin van 
het boekjaar en het donateurschap is jaarlijks opzegbaar. 
 

Wat betekent het om donateur te zijn van de Club van 50?  

U steunt de jeugd van voetbalvereniging D.V.G. door een jaarlijkse donatie van € 50. 
U ontvangt een seizoenskaart voor de thuiswedstrijden van D.V.G. 
U krijgt een vermelding op de Club van 50-pagina op de website dvgliempde.nl . 
U krijgt een vermelding op de beeldschermen van DVG-TV in de DVG-kantine. 
U ontvangt jaarlijks een financiële verantwoording van de ontvangsten-uitgaven. 
 

Indien u donateur wilt worden van de Stichting Club van 50 DVG verzoeken wij u 
onderstaande strook in te vullen en op de aangegeven wijze in te sturen. Wij danken u bij 
voorbaat voor uw steun. 
 

Met vriendelijke groeten 
 

Bestuur Stichting Club van 50 DVG 
__________________________________________________________________________ 
 

O Ja ik word ook donateur van de Stichting Club van 50 DVG en betaal   
    jaarlijks tot wederopzegging een bedrag van € 50 door overboeking op 
 

    bankrekening Rabobank  NL18RABO 0168864509 t.n.v. Stichting Club van 50 D.V.G. 
 

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

Adres: …………………………………………………………………………………………………. 
 

Postcode: …………………………  Woonplaats…………………………………………………. 
 

Telefoonnummer: ………………..   Emailadres: ………………………………………………… 
 

Naam vermelding DVG-TV en website: …………………………………………………………… 
 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………….. 
 
U wordt vriendelijk verzocht een exemplaar van dit aanmeldingsformulier te mailen naar het 
e-mailadres: geerakkers5@home.nl of in te zenden naar: 
Stichting Club van 50 DVG, p/a de Geerakkers 5 te 5298BP Liempde 

mailto:geerakkers5@home.nl

