
VRIENDEN VAN MHCV
In 1955 werd Mixed Hockey Club Venray opgericht. Dat 
betekent dat de club dit jaar 65 jaar bestaat. Dit zijn 65 jaren 
vol met historie en ontwikkeling. De sportieve successen, 
de vele OranjeBitter-toernooien en tal van gezellige 
evenementen waar we, met dank aan alle vrijwilligers, 
nog vaak en graag aan terugdenken. Duizenden mensen 
maken onderdeel uit van onze clubhistorie en honderden 
van hen zijn nog wekelijks of dagelijks betrokken bij onze 
vereniging.

We willen alle vrienden van MHCV, jong en oud, nóg meer betrekken bij onze 
club. Samen nieuwe herinneringen maken en op het veld of langs de lijn 
genieten van onze prachtige vereniging. Om alle vrienden van de club samen 
te brengen introduceert MHCV vanaf komend seizoen de ‘vrienden van MHCV’-
pakketten. Iedereen die zich hiervoor aanmeldt, krijgt een vermelding aan de 
wand in het clubhuis!

Jaarlijks zal ongeveer €500,- van de opbrengsten van de ‘vrienden van MHCV’ geïnvesteerd worden in het zichtbaar/
merkbaar verbeteren van de ambiance bij de vereniging (in of rondom het clubhuis en de velden). De vrienden met een 
XL-pakket krijgen mede zeggenschap in het jaarlijks doel hiervan. Daarnaast zullen de kosten (gelieerd aan de ‘vrienden 
van MHCV’) betaald worden uit de opbrengsten. Alle overige opbrengsten zullen op gepaste wijze worden besteed aan 
belangrijke zaken binnen de vereniging.

Wil jij graag ‘vriend van MHCV’ worden? Wacht dan niet langer! Vul snel 
bijgevoegd formulier in en mail deze door naar sponsoring@mhcv.nl. 
De muur in het clubhuis biedt slechts ruimte aan een beperkt aantal 
naambordjes, dus vol=vol!

BEMACHTIG JE PLEKJE EN STEUN MHCV
Kies voor het L-Pakket of het XL-Pakket en word ‘vriend van MHCV’!

VERKOOP START NU!

Een persoonlijk naambordje aan de muur
Uitnodiging ‘vrienden van MHCV’-borrel

25% korting op je ticket voor de mosselavond

Een persoonlijk naambordje aan de muur
Uitnodiging ‘vrienden van MHCV’-borrel

Gratis ticket voor de traditionele jaarlijkse mosselavond
Uitnodiging+consumptie Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie

Betrokkenheid bij bestedingsdoel jaarlijkse gift

L
€35*

2 SEIZOENEN XL
€75*

2 SEIZOENEN

Namens de Sponsorcommissie van Mixed Hockey Club Venray,
Wouter, Luc, Gijs, Roel en Natasja
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VRIENDEN VAN MHCV
AANMELDFORMULIER

JA, ik word graag ‘vriend van MHCV’ en steun hiermee Mixed Hockey Club Venray. Middels 
het invullen van dit aanmeldformulier geef ik toestemming voor het gebruiken van mijn 
contactgegevens voor de correspondentie omtrent ‘vrienden van MHCV’ zoals het ontvangen 
van uitnodigingen. 

JA, hiermee geef ik toestemming aan MHCV om in september van ieder contractjaar het 
gekozen bedrag af te laten schrijven van mijn betaalrekening. Mijn deelname duurt minimaal 
2 seizoenen en wordt daarna automatisch telkens met een seizoen verlengd. Indien ik mijn 
deelname wil beëindigen, dan geef ik dit voor 1 juni van het aflopende seizoen door middels 
een e-mail aan sponsoring@mhcv.nl.

JA, ik word graag ‘vriend van MHCV’ en ik kies voor het volgende pakket:

JA, ik wil graag met de volgende naam een naambordje op de ‘vrienden van MHCV’-muur:*

JA, ik ga akkoord

*Mocht u wel ‘Vriend van MHCV’ willen worden, maar geen naambordje op de muur willen, zet dan een kruis in het vak 
‘achternaam’.

MIJN GEGEVENS
Voorletters en Achternaam

Straatnaam en Huisnummer

Postcode en Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN-rekeningnummer

Voorletter(s) Achternaam
    Dhr
    Mw
    Fam

(Handtekening)

Naam ondertekenaar:
Datum ondertekening:
Plaats onderteking:

L
€35*

2 SEIZOENEN XL
€75*

2 SEIZOENEN
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