
Draagt u KV TOP een warm hart toe? 

Steun ons dan ook financieel door donateur te worden. 

Al vanaf € 15,-- per jaar steunt u ons om de vereniging gezond te houden. U bent als donateur van 

harte welkom bij alle thuiswedstrijden van onze TOP-pers. TOP 1 speelt in de zaal in Korfbal league 2 

18 wedstrijden op het op een na hoogst niveau van Nederland en op het veld in de Ereklasse. De 

Ereklasse is het hoogste niveau van Nederland.  

Donateurs van € 25 euro mogen met gezinsleden gratis de wedstrijden van TOP 1 bezoeken. 

Donateurs < € 25 euro krijgen met gezinsleden korting op de toegangsprijs en betalen € 2 per 

bezoeker per wedstrijd ipv losse toegang van € 5 per bezoeker >12 jaar per wedstrijd. 

Mogen wij u ook verwelkomen?  

U steunt dan ook nog de vele activiteiten van de vereniging. Denk aan onze jeugdopleiding, heel veel 

activiteiten voor de jeugd, het jaarlijkse kamp en nog veel meer. U kunt meer lezen over onze 

vereniging op onze website: www.kvtoparnemuiden.nl. Uw donatie is belangrijk om de vele kosten 

van onze groeiende vereniging te kunnen dragen. Welk bedrag uw wilt doneren bepaalt uzelf. Het 

minimumbedrag is € 15,--. Uw eerste donatie ontvangen wij graag contant. U ontvang dan gelijk uw 

donateurskaart/gold card voor de zaalwedstrijden van TOP 1. Uw volgende donatie incasseren wij 

automatisch van een door u opgegeven rekening in de maand november. Als u niet opzegt dan wordt 

uw donateurschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.  

Met vriendelijke groet,  

John Dijke wnd Voorzitter KV TOP Arnemuiden  

__________________________________________________________________________________ 

Ja, ik word donateur van KV TOP en machtig deze om tot nadere opzegging jaarlijks in november van 

mijn rekening onderstaand bedrag te incasseren. Mijn eerste donatie betaal ik contant.  

Naam: 

Adres:  

Geboortedatum:  

IBAN-rekeningnummer:  

0-Jaarlijkse donatie van € 25. Hierbij ontvang ik de gold card waarmee ik met eventueel 

thuiswonende gezinsleden gratis de wedstrijden van TOP 1 kan bezoeken. 

of 

0-Jaarlijkse donatie (minimaal € 15,--) Hierbij ontvang ik een donateurskaart.  

Per wedstrijd betaal ik met eventueel thuiswonende gezinsleden > 12 jaar €2 per bezoeker per 

wedstrijd. 

Aankruisen wat van toepassing is 

Handtekening: 


