
Vrienden van 
Scoutinggroep de Bevers
“Vriendjes voor twee tientjes”

Scoutinggroep de Bevers wil scouting betaalbaar houden voor iedereen. Dat betekent dat we 
andere geldbronnen moeten aanboren dan alleen de contributie. Al jarenlang doen we aan 
aantal inzamelingsacties maar in 2018 zijn we gestart met een nieuw programma: Vrienden van 
Scoutinggroep de Bevers.

Voor minimaal twintig euro per jaar 1  wordt je vriend van Scoutinggroep de Bevers en zorg 
je ervoor dat kinderen een leuke, gezellig én leerzame tijd kunnen hebben bij de gezelligste 
Scoutinggroep van Dukenburg, Lindenholt 
en omstreken.

Natuurlijk krijg je ook iets terug als je vriend bent:

1. Particulieren betalen twintig euro. Voor bedrijven en zzp-ers is de jaarlijkse bijdrage 50 euro. Je mag natuurlijk meer geven.
2. Toegang voor 1 persoon is gratis. Je mag met meer mensen komen, maar daarvoor betaal je de dan geldende bijdrage.
3. Toegang is gratis. Je mag introducees meenemen.
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Dankbaarheid van alle leden van Scoutinggroep de Bevers

(Naar keuze) je naam vermeldt op de vriendenpagina op de website

(Naar keuze) je naam vermeldt op het vriendenbord in het clubhuis

Uitnodiging voor de jaarlijkse Ouders en Vrienden BBQ 2 

Uitnodiging voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie 3

Wil je vriend worden? Vul dan de achterkant van dit formulier in.

Heb je andere ideeën over hoe je Scoutinggroep de Bevers kunt helpen, financieel of in natura 
dan kun je dat ook op de achterkant van dit formulier kwijt.

Echte vrienden volgen en liken ons natuurlijk ook op facebook!

        /scoutingdebevers



Naam:                                                                                          

Straat en huisnummer:                                                                                       

Postcode:                                                                                       

Woonplaats:                                                                                       

Emailadres:                                                                                        

Telefoonnummer:                                                                                        

Ja, ik word Vriend van Scoutinggroep de Bevers

Mijn eigen naam

Ja, ik like en volg Scoutinggroep de Bevers op facebook ;-)

De volgende naam:                                                                                             

Ja, ik heb ook nog andere ideeën over hoe ik Scoutinggroep de Bevers in natura of 
financieel kan helpen. Neem contact met mij op.

Anoniem

Ja, ik machtig Scoutinggroep de Bevers om jaarlijks                      euro af te schrijven van

IBAN Bankrekening:                                                                                            

Ter name van:                                                                                                                                                                                      

Datum: Handtekening:

 Ja, Scoutinggroep de Bevers mag mijn gegevens verwerken en mij emails sturen die 
 verband houden met mijn vriendschap met Scoutinggroep de Bevers

Gebruik voor mijn vermelding op het vriendenbord en de website

Vrienden van 
Scoutinggroep de Bevers


