Vrienden van de Welters
Stichting Zwembad De Welters (SZW) geeft de bevolking de gelegenheid om ‘Vriend van de Welters’ te worden,
om zo het zwembad te ondersteunen. Vrienden van de Welters betalen een jaarlijkse donatie van € 25,-. Alle
inkomsten uit het ‘project’ Vrienden van de Welters én sponsoring vanuit het bedrijfsleven worden expliciet
gebruikt voor het beheer en de exploitatie van openluchtzwembad De Welters in Wijhe.
Vrienden van de Welters hebben elk seizoen gratis toegang tot de speciale feestavond- of middag voor
vrijwilligers, donateurs en sponsors. Onder het genot van een hapje en drankje wordt er een gezellig samenzijn
georganiseerd, om zo het unieke, familiaire en sociale karakter van het zwembad onder haar trouwe
doelgroepen te benadrukken. Nadere informatie over het programma en de datum / het tijdstip volgt later dit
zwemseizoen.
Word nu Vriend van de Welters en krijg 25% korting op uw zwemabonnement
in het volgende jaar
Wilt u Vriend van de Welters worden én het volgende jaar tevens een korting van 25% op uw
zwemabonnement* ontvangen? Word dan nu donateur en meld u aan!
*Deze aanbieding is geldig in combinatie met het voortzetten van het donateurschap (á € 25,-) in het volgende
kalenderjaar. De korting geldt op een regulier zwemabonnement m.u.v. een gezinsabonnement. Hierop geldt
een korting van € 15,Hartelijk dank voor uw steun!
Stichting Zwembad De Welters
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o

Ja, ik word Vriend van de Welters en machtig Stichting Zwembad De Welters om € 25,- van mijn
bankrekening af te schrijven

Voornaam / Voorletters

………………………………………………………………………………………………

Achternaam:

………………………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats:

……………………………………………………………………………………………..

Telefoon:

……………………………………………………………………………………………..

E-mailadres:

……………………………………………………………………………………………..

Bankrekeningnummer (IBAN):

……………………………………………………………………………………………..

Handtekening (en datum):

…………………………………………………………………………………………….

Lever dit ingevulde formulier in bij de kassa van Zwembad De Welters (tijdens openingstijden) of mail dit
naar: roetertsteenbruggen@yahoo.com (Wilco Roetert Steenbruggen, SZW).
Het bedrag zal binnen een maand na ondertekening van dit formulier worden afgeschreven.

