
BEN JE NAAST LID OOK AL  VRIEND VAN RVOB ?  

Ben je lid van onze vereniging en draag je onze vereniging een warm hart toe ? Of heb je zonder 
lidmaatschap sympathie voor onze vereniging.….? 

Dan wordt het tijd om dit verder tot uitdrukking te brengen en je aan te sluiten bij onze 
vriendenclub. Hierdoor ondersteun je op financiele wijze Ruitervereniging en Ponyclub Oud-
Beijerland.   

Dit jaar bestaan we   jaar. Iets wat we uiteraard niet ongemerkt voorbij kunnen laten gaan.  

Wat gaan we doen…? We willen dit groots gaan aanpakken met een feest, wat bol zal staan van de 
nostalgie. Wij grijpen terug naar gebeurtenissen uit de oude doos. 

 

 

 

 

 

Wanneer? Zaterdagavond 30 oktober en Zondagmiddag 31 oktober 2016 

Maar om dit te realiseren en de kosten hiervan te kunnen dragen, vragen wij je om je aan te sluiten 
bij de vriendenclub RVOB.  Het lidmaatschap kent een minimuminleg van € 25,00 per persoon, per  
jaar; een maximum is er uiteraard niet.  Help ons, maar zeker ook jezelf aan een spetterend feest. 
Uiteraard kunnen alle gezinsleden zelf vriend worden en zo ook een steentje bijdragen.  Voor 
volgend jaar en de jaren daarna zullen we een andere invulling geven aan de opbrengsten uit deze 
vriendenclub. Dit zullen wij je dan tijdig berichten. 

Wat krijg je hiervoor terug? Los van het genoegen en dit jaar een mooi feest krijgt iedere vriend  een 
eervolle  vermelding op het bord hangende in de gang richting de stallen. Wij hopen uiteraard, dat 
we dit bord, als een grote vriendenclub, snel kunnen vullen; mede door jouw hulp! Zegt het voort, 
zegt het voort! 

Alvast onze dank voor jouw zeer gewaardeerde bijdrage !! 

 

JE KAN JE DIRECT AANMELDEN DOOR ONDERSTAANDE STROOK IN TE VULLEN EN AAN DE BAR AF TE GEVEN 

Ja ik wil me graag aanmelding als vriend van RVOB.         Naam:   

                                                                                                                   Adres:   

Het bedrag wat ik hiervoor jaarlijks inleg is *    €                            Tel.nr.: 

*Minimumbedrag is EUR 25,00 per jaar en is jaarlijks opzegbaar.         
       Handtekening:  

 

 

 

 

, 

Ik betaal contact aan de bar 

Ik betaal per bank        Banknr NL44RABO0104855584  T.n.v. RVOB (vermeld Vrienden van) 

Naam op het bord 

 


