
 

 

 
 

Vriend van zvv REUZ 

De zaalvoetbalvereniging REUZ staat al ruim vijftien jaar op de sportkaart in Vries. Wat begonnen is met termen 

als plezier en gezelligheid is uitgegroeid tot een behoorlijk begrip binnen de sportcultuur in de gemeente 

Tynaarlo. Het vlaggenschip acteert al een aantal jaar op de derde hoogste zaalvoetbalniveau van Nederland en 

inclusief vrouwenteam telt REUZ op dit moment liefst acht teams. Bovendien is de thuishaven, Sporthal De 

Kamp, een gezellig sportcafé waar na de wedstrijden sprake is van een prima derde helft. 

Het financiële aspect binnen de zaalvoetbalvereniging is van essentieel belang. Zonder voldoende liquide 

middelen is het ook voor REUZ onmogelijk om op te been te blijven. Daarom zijn wij ontzettend blij met de 

huidige (shirt)sponsoren die wij hebben. Samen met de contributie vormt dat de grootste inkomstenbron voor 

de zaalvoetbalvereniging REUZ. 

Het zijn van een (spelend) REUZ-lid is bovendien de enige mogelijkheid die REUZ heeft wat betreft het betalen 

van contributie. Om de relatie tussen REUZ en haar supporters (en eventuele potentiële sponsoren) te 

vergroten wil REUZ jouw de mogelijkheid bieden om Vriend Van REUZ te worden! 

Een Vriend van REUZ houdt in dat we een donateurschap aangaan waarbij jaarlijkse (per seizoen) een financiële 

bijdrage wordt gevraagd. Daar staan een aantal interessante feestjes/activiteiten tegenover. 

Welke donateurschappen zijn er? 

Beste vrienden (€ 100,- per seizoen) 

 Uitnodiging jaarlijkse BBQ 

 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 

 Uitnodiging onderling REUZ-toernooi 

 Je naam op het bord Vrienden van REUZ 

 Je naam op een speciale ‘’Vrienden’’ pagina op zvvreuz.nl 

Goede vrienden (€ 50,- per seizoen) 

 Uitnodiging jaarlijkse BBQ 

 Naam op het bord Vrienden van REUZ 

 Je naam op een speciale ‘’Vrienden’’ pagina op zvvreuz.nl 

Vrienden (€ 25,- per seizoen) 

 Naam op het bord Vrienden van REUZ 

 Je naam op een speciale ‘’Vrienden’’ pagina op zvvreuz.nl 

Wil jij graag Vriend van REUZ worden? Download hier het aanmeldingsformulier, print hem uit, vul hem in en 

lever hem in bij Patrick Steenbergen (psteentje@hotmail.com/06-21111516). Bij hem kun je uiteraard ook 

terecht voor vragen en meer info. Uiteraard zijn er ook aanmeldingsformulieren in de Sporthal te krijgen.  

http://zvvreuz.nl/component/joomleague/roster/19-topklasse-f-2015-16/1-zvv-reuz/0


 

 

 
 

Vriend van zvv REUZ 

Machtigingsformulier 

Naam + voorletters  

Adres  

Postcode & plaats  

IBAN-nummer  

E-mailadres  

 

Ja! Ik word: 

o Beste Vrienden (€ 100,- per seizoen) 

o Goede Vrienden (€ 50,- per seizoen) 

o Vrienden (€ 25,- per seizoen) 

 Pakketinformatie 

(1= Beste Vrienden, 2= Goede Vrienden, 3= Vrienden) 1 2 3 

Uitnodiging jaarlijkse BBQ √  √    

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie √      

Uitnodiging onderling REUZ-toernooi √      

Je naam op het bord Vrienden van REUZ √  √  √  

Je naam op een speciale ''Vrienden'' pagina op zvvreuz.nl √  √  √  

 

Hierbij machtig ik de zaalvoetbalvereniging REUZ om per seizoen €……,- van mijn rekening af te 

schrijven. Wijziging of opzeggen kan schriftelijk of per e-mail meegedeeld worden aan de secretaris. 

 

Handtekening:        Datum: 

 

            

   

http://zvvreuz.nl/component/joomleague/roster/19-topklasse-f-2015-16/1-zvv-reuz/0

