Gymnastiekvereniging Door Sport Tot Vriendschap
Peize
Secretariaat: Gerard Duin, Hiddemalaan 2, 9321AN Peize

Staat uw naam straks ook hier??

Word vriend van DSTV!
De meeste leden van DSTV zullen het eens zijn
met de stelling dat DSTV de leukste vereniging in
Peize is. Door Sport Tot Vriendschap biedt voor
jong en oud een gevarieerd aanbod om gezellig
met elkaar te sporten. Onze vereniging telt op dit
moment 417 leden.

Continuïteit garanderen
Het valt niet mee om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. We willen een financieel
gezonde vereniging met een sluitende meerjarenbegroting. Dit jaar hebben we moeten
besluiten om de contributie behoorlijk te verhogen. Om de vereniging financieel gezond te
houden en wat extra geld voor de aanschaf van materialen te krijgen organiseert het bestuur
diverse acties.

Vriend van DSTV
We starten de actie Vrienden van DSTV, zowel voor personen (leden & niet-leden) als voor
bedrijven. Voor een bijdrage van € 50,-- ontvang je een vermelding op het 'Vrienden van DSTV'bord in de sporthal en op onze site (indien gewenst). Bedrijven krijgen voor een bijdrage van €
100,-- dezelfde vermelding.
Daarnaast worden vrienden eens per jaar uitgenodigd om mee te doen aan een sport- en
spelavond (bedrijven 2 vrienden). Tijdens deze avond kan men (opnieuw) kennismaken met
DSTV en zelf actief bezig zijn!
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Natuurlijk krijgen vrienden bij de bijna jaarlijkse uitvoering van DSTV een VIP-plaats (bedrijven 2
VIP-plaatsen). Bovendien wordt onder de vrienden jaarlijks een dinerbon van € 50,- verloot, mits
het aantal vrienden dat toelaat: We streven naar minimaal 50 vrienden per jaar.
Wil je als persoon of bedrijf meedoen aan de Vrienden van DSTV actie? Stuur dan een mail naar
secretaris@dstv-peize.nl en je ontvangt zo nodig verdere informatie. Direct bijdragen kan ook
door een directe donatie, via NL93RABO0353104183 tnv penningmeester DSTV, Peize onder
vermelding van naam, contactgegevens en "Vrienden van DSTV"
Namens het bestuur van DSTV
Atze Hoogma, voorzitter

