
Mei 2019  
is de maand van de  

“Vrienden van CSC’45 Heerenveen” 

Elk ‘vriendschapsverzoek’ 
levert je een leuke 
tegoedbon op!*  

 
Mede mogelijk gemaakt door  

Jumpstyle Heerenveen en Sportstad Heerenveen 

Ga op pad en maak 
nieuwe vrienden! 

Als je in de maand mei 2019 één of meerdere nieuwe vrienden van CSC’45 aanlevert, dan krijg je een leuke 
tegoedbon *. Je kunt het aanmeldingsformulier tot en met vrijdag 7 juni a.s. bij je train(st)er inleveren of een 
scan/foto van het formulier mailen naar website@csc45.nl. Uiteraard mag je het formulier ook later inleveren, 

maar dan is de tegoedbonactie niet meer van toepassing. Je krijgt je tegoedbon uiterlijk 30 juni 2019.  



**  e-mailadres is factuuradres  
***  sponsorbedrag per jaar tot wederopzegging (via penningmeester@csc45.nl) 
 Op deze aanmelding is ons privacystatement van toepassing en de gegevens worden alleen voor het doel  
"Vrienden van CSC'45 Heerenveen" gebruikt.  

Naam lid CSC’45 : Vrijkaartje / bon voor lid CSC’45:   

    Vrijkaartje Jumpstyle Heerenveen, excl. verplichte Jumpstylesokken (geldig t/m dec.’19) 

 Naam train(st)er:    Vrijkaartje  Sportstad  zwemmen of   inline skating (aangeven welke je graag wilt) 

    VVV-bon € 5,00 

* Je krijgt een tegoedbon als je een nieuwe vriend van CSC’45 Heerenveen aanlevert (1 bon per bedrijf of per 3 particulieren). 
Heb je een extra formulier nodig? Deze kun je printen vanaf onze website, www.csc45.nl/vrienden-van-csc45-heerenveen/ 

   Particulier   

Naam: 

Adres:  

Postcode/woonplaats:    

E-mailadres **:  

Sponsorbedrag:   € 15,00 *** 

    € 20,00 *** 

    hoger, nl. € ……… *** 

 Vermelding:  

  Website/Facebook CSC’45 Heerenveen 

  Geen vermelding, “anonieme sponsor” 

Ja, ik word een vriend van CSC’45 Heerenveen! 

   Bedrijf   

Bedrijfsnaam:   

Naam contactpersoon: 

Vestigingsplaats: 

E-mailadres **: 

URL website: 

Sponsorbedrag:   € 50,00 *** 

   hoger, nl. € ………  *** 

Vermelding:  

  Website/Facebook CSC’45 Heerenveen 

  Geen vermelding, “anonieme sponsor” 

   Particulier   

Naam: 

Adres:  

Postcode/woonplaats:    

E-mailadres **:  

Sponsorbedrag:   € 15,00 *** 

    € 20,00 *** 

    hoger, nl. € ……… *** 

 Vermelding:  

  Website/Facebook CSC’45 Heerenveen 

  Geen vermelding, “anonieme sponsor” 

   Particulier   

Naam: 

Adres:  

Postcode/woonplaats:    

E-mailadres **:  

Sponsorbedrag:   € 15,00 *** 

    € 20,00 *** 

    hoger, nl. € ……… *** 

 Vermelding:  

  Website/Facebook CSC’45 Heerenveen 

  Geen vermelding, “anonieme sponsor” 


