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Vrienden van Geel Zwart 

De ondergetekenden: 

A:  Voetbal Vereniging Ruurlo, gevestigd in Ruurlo, vertegenwoordigd door de voorzitter van VVGZ, 

bestuurslid sponsorzaken en gemachtigd door het hoofdbestuur om deze overeenkomst aan te 

gaan, hierna te noemen “V.V. Ruurlo”, 

B: Naam:  ………….    (voor & achternaam) 

 Adres:  …………. 

 Postcode:  ………….    Plaats: ………… 

 Geboortedatum: ………….    

       Telefoonnummer     ……….... 

 Email:  …………. 

 IBAN:  ………….    (rekeningnummer) 

 

Hierna te noemen “Vriend”, 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Artikel 1 
Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van één jaar, ingaand op …………... en stilzwijgend 
verlengt. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat van de V.V. Ruurlo of per mail aan 
vvgz@vvruurlo.nl. 
 
Artikel 2 
De bijdrage bedraagt bij het aangaan van deze overeenkomst € 50,-- incl. BTW per jaar. 

Artikel 3 
Met onderstaande handtekening machtigt de “Vriend” V.V. Ruurlo om de jaarlijkse bijdrage automatisch 

af te schrijven van zijn of haar bankrekening, zolang deze overeenkomst geldig is. 

Artikel 4 
Tenzij de overeenkomst door één der partijen zal zijn opgezegd bij aangetekend schrijven, uiterlijk drie 

maanden voor het verstrijken van de in artikel 1 genoemde einddatum, zal de overeenkomst direct na 

einddatum onder de dan geldende voorwaarden stilzwijgend worden verlengd, telkens voor een periode 

van één jaar. V.V. Ruurlo zal echter tussentijds evalueren en signaleren. 

Artikel 5 
De doestelling van de Vrienden van Geel Zwart is het stimuleren en bevorderen van de betrokkenheid 

van de leden van V.V. Ruurlo. Eens per jaar wordt door het bestuur van de V.V. Ruurlo een bijeenkomst 

georganiseerd waar, onder het genot van een hapje en een drankje, het bestuur enkele voorstellen geeft 

over de besteding van het beschikbare inleggeld. De Vrienden van Geel Zwart beslissen gezamenlijk met 

het bestuur aan welk doel het geld wordt besteed. 

Aldus opgesteld en ondertekend in Ruurlo op …………. 

Voorzitter VVGZ       “Vriend”    
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