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Word ook een vriend van CSC'45 Heerenveen!  

Met de financiële steun van de vrienden van CSC'45 Heerenveen kunnen we extra activiteiten voor 

onze leden organiseren, zoals bijvoorbeeld Pietengym voor de allerjongsten, onze jaarlijkse 

clubwedstrijd in Sportstad Heerenveen, maar ook kunnen we met die inkomsten speciale materialen 

aanschaffen voor tijdens de trainingen en -zeker net zo belangrijk- de contributie wat lager houden. 

Draag je ons een warm hart toe? Wij accepteren maar wat graag jouw 'vriendschapsverzoek'!  

De vrienden van CSC'45 Heerenveen worden vermeld op onze website en we voegen (indien van toepassing) een link naar de 

bedrijfswebsite toe. We willen tenslotte ook graag wat terug doen. Verder worden onze nieuwe vrienden op onze Facebookpagina, 

waar we een flink aantal volgers hebben, in het zonnetje gezet. Particulieren betalen een bedrag van € 15,00 of € 20,00 per jaar tot 

wederopzegging en bedrijven € 50,= per jaar tot wederopzegging. We hoeven er natuurlijk niet bij te vermelden dat een hoger 

bedrag altijd mag...... 

 

Ja, ik word ook een vriend van CSC'45 Heerenveen 

 Particulier   

 Het ingevulde formulier kun je mailen naar website@csc45.nl) 

Naam *:     

Adres *:         

Postcode en plaats *:     

E-mailadres *:      

Relatie tot onze vereniging:   

(bijvoorbeeld ouders van ....., opa van ....., buren van ......) 

 

Sponsorbedrag  Vermelding 

  € 15,00 per jaar **    vermelding op de website en Facebook:  naam en relatie tot CSC'45 

 € 20,00 per jaar **    vermelding op de website en Facebook: alleen naam 

 hoger bedrag, nl.: € ..........**   'anonieme sponsor', dus geen vermelding op website en Facebook 

    

 Bedrijf  

 Het ingevulde formulier kun je mailen naar website@csc45.nl) 

Bedrijfsnaam *:      

Naam contactpersoon *:    

E-mailadres *:    

Adres *:     

Postcode/plaats *:    

URL website:     

 

Sponsorbedrag  Vermelding 

 € 50,00 per jaar **    vermelding op de website en Facebook: bedrijfsnaam + link naar website 

      vermelding op de website en Facebook: alleen bedrijfsnaam  

 hoger bedrag, nl.: € ......**   'anonieme sponsor', dus geen vermelding op website en Facebook 

         

        

mailto:website@csc45.nl
mailto:website@csc45.nl


________________________________________________________________________________________________ 

                                           Pagina 2 van 2 

 

 
 

Je wilt je bedrijf prominenter in beeld en altijd zichtbaar zijn in de turnhal van het Epke 

Zonderland Turncentrum? Ook dat kan!  

 

 Ja, ik wil mijn bedrijfsnaam (+ logo) op het sponsorbord in het Epke 

 Zonderland  Turncentrum van Sportstad Heerenveen  

 Het ingevulde formulier kun je mailen naar website@csc45.nl) 

 

Bedrijfsnaam *:      

Naam contactpersoon *:    

Adres *:     

Postcode/plaats *:    

E-mailadres *: 

URL website:     

 

 

Sponsorbedrag  Vermelding 

 € 250,00 per jaar ***    incl. vermelding op de website en Facebook: bedrijfsnaam + link naar website  

 hoger bedrag, nl.: € ......***   incl. vermelding op de website en Facebook: alleen bedrijfsnaam   

      alleen vermelding op het sponsordoek in het Epke Zonderland Turncentrum 

    

Vragen? 
Heb je vragen over de "Vrienden van CSC'45 Heerenveen" of de mogelijkheid voor bedrijven om onze vereniging aanvullend te 

sponsoren, neem dan contact op met onze sponsorcommissie (sponsoring@csc45.nl). 

 

Voorwaarden 

*  verplichte velden  

**  een jaarlijkse bijdrage tot wederopzegging (via website@csc45.nl) 

***  looptijd contract is minimaal 3 jaar 

 

Graag ontvangen we je aanmelding voor de Vrienden van CSC'45 Heerenveen per mail (het ingevulde formulier kun je mailen 

naar website@csc45.nl).  

De donatiefactuur wordt vervolgens naar het opgegeven mailadres gestuurd. Op deze aanmelding is ons privacystatement van 

toepassing en de gegevens worden alleen voor het doel "Vrienden van CSC'45 Heerenveen" gebruikt.  
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