
 
 

Ben jij een vriend van Hellas? Laat dat zien en doe mee. Word Vriend van Hellas en steun de club! 

De Vrienden van Hellas is een club van mensen die de vereniging Hellas een warm hart toedraagt. Deze 

club bestaat al jaren, maar leidt op dit moment een wat slaperig bestaan. Daar gaan wij wat aan doen. 

We gaan de club wakker maken en nieuw leven in blazen. En we willen graag dat zoveel mogelijk 

mensen mee doen. 

Wat gaan we doen? 

We willen dat zoveel mogelijk mensen Vriend van Hellas worden. Hoe doe je dat? Door je bij ons op te 

geven. Je betaalt  50 euro (via een automatische incasso; zie onderaan) voor een heel jaar. Daarvoor 

krijg je een vermelding met een naambordje op het grote Vrienden van Hellas bord dat in het clubhuis 

komt te hangen. U kunt uiteraard ook met meerdere personen Vriend van Hellas worden. Het geld 

wordt geoormerkt en gaat naar de jeugd van Hellas. Met regelmaat zullen we via de website laten 

weten wat er met het geld gebeurt.  

Word Vriend van Hellas. Het is echt hard nodig. U steunt de club er geweldig mee. We kunnen iedere 

euro heel goed gebruiken. Of het nu gaat om een bijdrage aan een toernooi, een extra activiteit voor de 

jeugd of het aanschaffen van materialen: uw bijdrage komt zeer goed terecht. 

Vul dit formulier in en u bent Vriend van Hellas. Eigenlijk bent u dat al, maar nu een beetje extra.  

Dank hiervoor!  

 

Voor vragen kunt u terecht bij: 

Anja Coster (familiecoster@planet.nl) 

Angèle Langereis (angele.langereis@ziggo.nl) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ja, ik word Vriend van Hellas en geef toestemming eenmalig 50,00 euro van mijn rekening te incasseren. 

Naam:_____________________________________________________________________________ 

 

Naam op het bordje:__________________________________________________________________ 

 

Rekeningnummer:_________________________Op naam van:_______________________________ 

 

Datum:__________________________________Handtekening:_______________________________ 
Formulier inleveren bij Angèle Langereis of Anja Coster. Ook staat er achter de bar een doos waar het formulier ingelegd kan 

worden. Mail dan even met Angèle of Anja zodat zij weten dat dit formulier er ligt.  

mailto:familiecoster@planet.nl
mailto:angele.langereis@ziggo.nl

