Beste leden van de Vriendenclub,

De afgelopen jaren hebben we mogen rekenen op Uw steun en voor het komende seizoen
hopen we dat we wederom een beroep op U kunnen doen om lid te blijven van de
Vriendenclub zodat we dit werk voort kunnen zetten.
Door middel van dit schrijven vestigen wij Uw aandacht erop dat de voorbereidingen van
het nieuwe voetbalseizoen 2019 - 2020 inmiddels weer zijn gestart en dat er al weer
aanvragen voor geldelijke ondersteuning en andere noodzakelijke vernieuwingen zijn
binnengekomen. Sterker, het nieuwe voetbalseizoen is al weer 3 wedstrijden onderweg.

Uitgaven:
Het afgelopen jaar zijn we zeer royaal geweest en hebben behoorlijk meer uitgegeven
dan dat er binnen is gekomen. Zo was daar een bijdrage voor het Voetgolf toernooi,
aanschaf twee kleine trainingsdoeltjes, een paar keepershandschoenen, kerstviering,
bloemen bij het kampioenschap van zaterdag1, 10 voetballen voor de jeugd, bijdrage aan
kleding voor Zaterdag1, Sinterklaasfeest voor de jeugd, Scheidsrechterkleding,
bijdrage aan de Voetbalquiz, bijdrage aan de BBQ van zaterdag1 naar aanleiding van het
kampioenschap en een bijdrage aan de BBQ van Zondag2.
Uiteraard kon de klaverjasclub tijdens de Paas- en Kerstklaverjasdrive ook weer op een
bijdrage rekenen.

Doelstelling
De doelstelling van de Vriendenclub is om met de contributiegelden allerlei onderdelen
binnen de vereniging te ondersteunen. De afgelopen jaren is er veel mogelijk gemaakt
met behulp van de gelden van de Vriendenclub.
Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer op Uw steun rekenen. U wordt dan ook vriendelijk
verzocht Uw contributie voor het seizoen 2019 – 2020 aan ons over te maken. Het
streefbedrag blijft nog altijd € 50,- per persoon per seizoen maar ook ieder ander
bedrag is van harte welkom.

Bankrekeningnummer:
Donatiebedrag:

NL44 RABO 0396.410.715
........ euro

Ten name van de Vriendenclub Flamingo's 64 te Alkmaar,

Namens het bestuur van de Vriendenclub Flamingo's ‘64,
met dank en vriendelijke groeten,

Ton Vlaar, penningmeester,
Nick Hoogland, secretaris.

