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 Inschrijfformulier donateur 
Ook donateurs en sportsponsoren zijn welkom op onze vereniging. Watersport en met name de 
zeilsport is een duurzame “windenergie sport”. Om onze sportactiviteiten te kunnen promoten voor 
jong en oud hebben wij diverse mogelijkheden voor sponsoring. U kunt denken aan sponsoring van 
materalen, zoals zeilen of boten. Of uw logo op onze website en mailing. Voor vragen hierover kunt u 
contact opnemen met Sandy Mulders-Bösel, bestuurslid PR (smuldersbosel@gmail.com). 
 
Het donateurschap kost per persoon € 50,- per jaar, inclusief één barkaart ter waarde van € 20,-. Als 
donateur kunt u deelnemen aan alle activiteiten/evenementen die georganiseerd worden op WVP. 
De eventueel hieraan verbonden kosten vallen buiten het donateurschap.  
 

Persoonlijke gegevens 
Naam + voorletters donateur :___________________________________________________ M / V 
Roepnaam :_______________________________________________________________ 
Adres  :_______________________________________________________________ 
Postcode :__________________ Woonplaats: __________________________________ 
Telefoon :__________________ Mobiel:_______________________________________ 
E-Mail   : _______________________________________________________________ 
Geb. datum :__________________ Geb. plaats: ___________________________________ 
IBAN Bank of Giro : _________________________________________________________ 
Reeds Lid WVP?  : ja / nee 
Donateursaanvraag met meerdere gezinsleden. Graag één emailadres per gezin aangeven. 
Naam + voorletters :__________________________________________________________ M / V 
Roepnaam  :__________________________________________________________ 
Geb. datum  :__________________ Geb. plaats: _____________________________ 
E-Mail    :__________________________________________________________ 

Dit formulier invullen en opsturen naar Secretaris WVP, t.a.v. Ine van Maanen, Pb 5015, 5201 GA  
’s-Hertogenbosch of inscannen en mailen naar secretaris @wvdepettelaer.nl. 
 
Betaling en opzegging 
Alle betalingen worden geïnd door middel van automatisch incasso. Handmatige facturatie kost € 5,- 
per factuur. Het donateurschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het donateur-
schap dient uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar plaats te vinden. Het resterende 
tegoed op de barkaart vervalt op de einddatum van het donateursschap. 
Opzegging uitsluitend schriftelijk en opsturen naar Secretaris van WVP, t.a.v. Ine van Maanen, Pb 
5015, 5201 GA ’s-Hertogenbosch of per mail naar secretaris@wvdepettelaer.nl. U ontvangt hiervan 
een ontvangstbevestiging. 
 
Naam ondergetekende:        (of ouder indien minderjarig) 
Handtekening:         
Plaats:                      Datum:    
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