
Steun voetbalvereniging
PH Almelo en word lid

De Vrienden van PH Almelo is een orgaan binnen PH dat als 

doel heeft om de gehele vereniging sportief en financieel 

te ondersteunen. Voor het ondersteunen heeft de commissie 

van de vrienden van PH Almelo een helder en duidelijke 

doelstelling geformuleerd.

De doelstelling van de Vrienden van PH Almelo

Het bevorderen van prestaties en teambuilding van jeugd- 

en seniorenelftallen en het financieel ondersteunen van 

activiteiten en kleine investeringen binnen voetbalvereniging 

PH Almelo.

De bijdragen kunnen middels een sponsorverzoek worden 

aangevraagd bij de Vrienden van PH Almelo. Stuur een 

e-mail naar vriendenvanphalmelo@phalmelo.nl.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 50,- per seizoen. De 

middelen worden zoals hierboven genoemd besteed. Door 

middel van de website PH Almelo en een nieuwsbrief worden 

de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 

binnen de Vrienden van PH Almelo.

Wat krijg je er als lid voor terug

•  Een vermelding op het “vrienden van PH Almelo” scherm 

in het PH clubhuis.

•  Een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsoravond.

•  Het belangrijkste: dat je als vriend van PH Almelo bijdraagt 

om iets extra’s te kunnen doen voor PH

Wat kun je verwachten

Er zal een commissie gevormd worden, die bestaat uit 4 

personen. Deze commissie zal waken over de bestedingen 

van de “vrienden van PH Almelo”. Zij bepalen in goed 

overleg met het bestuur van svPH Almelo waaraan de 

middelen worden besteed.

Heb je belangstelling?

Vul dan het inschrijfformulier in!!

Voor info: vriendenvanphalmelo@phalmelo.nl

Vrienden van PH Almelo



Voetbalvereniging PH Almelo biedt 
de mogelijkheid aan zowel de jeugd 
als de senioren om recreatief en 
prestatief tegen een bal te trappen

WAAROM vrienden van PH?

De vrienden van PH is opgestart als een groep van enthousiaste sponsors, leden en niet-leden die PH Almelo een warm hart 

toedragen. Het streven is om 100 deelnemers te vinden, die een jaarlijkse seizoen bijdrage van € 50,- leveren. Iedereen kan lid 

worden van de vrienden van PH. De namen van de leden van de vrienden van PH worden vermeld op de rolling demo op de 

LCD in de communicatievitrine alsmede op de website van de vereniging.

Ondergetekende:

Achternaam Voornaam 
m/V

Straat   Nummer 

Postcode  Plaats 

Telefoon E-mailadres

Rekeningnummer Ten name van

machtigt hierbij Voetbalvereniging PH Almelo voor het afschrijven van € 50,- van het door mij opgegeven rekeningnummer 

t.b.v. vrienden van PH,

Handtekening Datum

Dit formulier via email versturen naar vriendenvanph@phalmelo.nl of inleveren bij de administratie van PH Almelo.

Vrienden van    Aanmelden


