Oud papier coördinator:

Astrid Michorius, Kattendamsweg 21,
7482 NM St. Isidorushoeve
Telefoon:

RABOBANK: NL29RABO031.33.67.248
Reg. nr. K.v.K.: 40 074 115

Betreft
Datum

: Ophalen oud papier
: januari 2020

Geacht nieuw lid van Zwemclub Twickel

In de brief die u bij de inschrijving als lid hebt ontvangen, hebt u kunnen lezen dat wij als bestuur van
de zwemclub van tijd tot tijd ten behoeve van onze activiteiten een beroep op u doen.
Deze activiteiten zijn voor onze vereniging noodzakelijk om de contributie redelijk te houden. Indien wij
geen inkomsten uit deze activiteiten zouden hebben, zou de contributie ongeveer verdubbeld moeten
worden.
Een van onze acties is het ophalen van oud papier. Ook dit jaar doen wij een beroep op alle oudere
leden en de ouders van onze jonge leden. Als iedereen meewerkt, bent u één keer per half jaar aan
de beurt. Wij halen oud papier op in de Vogelbuurt in Delden op de tweede dinsdagavond van de
maand d.m.v. een perskraakwagen. De eis die hierbij geldt, om veiligheidsreden door de overheid
opgelegd, is dat alleen personen boven de 18 jaar, na het zien van een korte veiligheidsfilm mogen
deelnemen. Wij vangen om 18.00 uur aan en zijn gemiddeld tussen 20.30 en 21.00 uur, incl. koffie
drinken onderweg, gereed. Het oud papier levert een dusdanige bijdrage aan de clubkas, dat
drastische contributieverhogingen achterwege kunnen blijven.
We doen dan ook een dringend beroep op u en verzoeken u dan ook om onderstaande strook in
vullen en in te leveren bij:
Miranda Oude Spraakste
Schoppenstede 21
7491 HK DELDEN
Tel. 074 – 376 75 79
of bij een training af te geven aan een ander bestuurslid.
Wij rekenen op uw medewerking. Bij voorbaat dank.
Het bestuur van Zwemclub Twickel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende,
Naam: ------------------------------------------------------- telefoon: ---------------------------Wil 1x per zes maanden wel meehelpen met het ophalen van oud papier.

Handtekening:

