
Dat is scoren voor
Best Vooruit

én het goede doel! 

  JA, ik neem deel aan de Club van 100 ter ondersteuning van 

OnsBesteDoel.nl voor een bedrag van € 121,- (incl. BTW) voor het seizoen 

2015-2016. Ik maak dit bedrag z.s.m. over op rekeningnummer 

NL02RABO0195204662 t.n.v. Ons Beste Doel o.v.v. Club van 100.

  JA, ik neem deel aan de Club van 100 ter ondersteuning van 

OnsBesteDoel.nl voor een bedrag van € 121,- (incl. BTW) voor het seizoen 

2015-2016. Graag ontvang ik hiervoor een factuur. 

  JA, ik neem deel aan de Club van 100 ter ondersteuning van 

OnsBesteDoel.nl voor een bedrag vanaf € 121,- nl.: € …….................. (incl. BTW)  

voor het seizoen 2015-2016. Graag ontvang ik hiervoor een factuur.

  JA, ik neem deel aan de Club van 100 ter ondersteuning van 

OnsBesteDoel.nl voor een bedrag vanaf € 121,- nl.: € …….................. (incl. BTW)  

voor het seizoen 2015-2016. Ik maak dit bedrag z.s.m. over op rekeningnummer 

NL02RABO0195204662 t.n.v. Ons Beste Doel o.v.v. Club van 100.

Naam:  .........................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Postcode en plaats:  .................................................................................................................  

Telefoon:  ....................................................................................................................................  

E-mail:  .........................................................................................................................................  

IBAN:  ...........................................................................................................................................  

Naamsvermelding op bord:  ..................................................................................................  

Kom in beweging  
voor onze club!

WORD OOK LID VAN DE CLUB VAN 100!



Als grootste voetbalvereniging spelen wij 
een belangrijke rol in het maatschappelijke 
leven van Best. Daarom vinden wij dat wij 
als vereniging ook onze sociaal-
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
hebben, in Best en ook daarbuiten. Met de 
vernieuwende manier van sponsoren van 
OnsBesteDoel.nl willen wij invulling geven 
aan deze maatschappelijke betrokkenheid.

Uitgangspunt is dat gesponsorde bedragen 
binnen OnsBesteDoel.nl voor 50% naar 
de vereniging gaan en voor 50% naar 
vooraf vastgestelde goede doelen gaan. 
Voor dit voetbaljaar zijn er 3 doelen gekozen:

•  Sprinkhaan 
Vakantiehuis voor kinderen  
met een beperking.

•  De Vlinder  
Bijna Thuis Huis.

•  Speelkr8  
Stichting die het mogelijk maakt om 
kinderen van 0-10 jaar lekker te kunnen 
laten spelen waar de ouders dit helaas 
niet kunnen realiseren.

De Club van 100 is slechts één van de vele 
acties binnen OnsBesteDoel.nl. 

Met de Club van 100 zoeken wij in één 
voetbalseizoen tenminste 100 donateurs 
voor € 100,-, om zo tenminste € 10.000,- 
(excl. BTW) in te zamelen. Dit bedrag wordt 
dan volgens de uitgangspunten van 
OnsBesteDoel.nl verdeeld onder de goede 
doelen én Best Vooruit. 

Wat krijgt je als lid van de Club van  
100 terug?
•  Je naam vermeld op het bord in de 

entree (vanaf € 121,- incl. BTW).
•  Een goed gevoel iets gedaan te hebben 

voor de goede doelen én voor Best Vooruit.

Wil je meer doen voor OnsBesteDoel.nl?
Dat kan natuurlijk ook!
•  Ontwikkel fonds-wervende activiteiten 

samen met je voetbalteam.
•  Breng onderscheidende veilingitems aan 

voor onze veiling en kijk op onze site 
www.onsbestedoel.nl/veiling

Kom in beweging voor je club én de goede 
doelen en scoor jouw Beste Doelpunt voor 
OnsBesteDoel.nl.

Vul vandaag nog dit formulier volledig in  
en lever het in aan de bar in de kantine  
of vul het formulier thuis in en mail naar: 
clubvan100@onsbestedoel.nl

TER ONDERSTEUNING VAN ONSBESTEDOEL.NL

De club van 100


