Klubberne Samuelsgården
Stedet hvor venner mødes….

Kontingent:
Sådan bliver du medlem og indbetaler kontingent til Samuelsgårdens Venner.
Det koster 50 kr. for et års kontingent, som går fra april til april. I er selvfølgelig velkomne til at indbetale mere. Pengene går til vore børn og unge i Miniklubben, Fritidsklubben og Ungdomsklubben.
Det er ikke nødvendigt, at man har børn på Samuelsgården for at være medlem, så er der venner eller naboer, som vil støtte en god sag, så må man gerne opfordre dem til at blive medlem.
Der er flere måder at betale på. Den nemmeste måde er via bankoverførsel.
•

Via netbank laver du/I en overførelse til Andelskassen Oksbøl reg. nr.
5954 konto nr. 1054066. Husk at skrive dit/jeres navn. Her er det en rigtig god ide, at markere at du/I ønsker at overførslen skal ske hvert år
den 1. april. På den måde glemmer man ikke at betale næste år.

•

Du/I kan også indbetale de 50,00 kr. eller mere, på kontoret på Samuelsgården eller til køkkenvagten i Miniklubben.

•

Den sidste mulighed er at udfylde talonen på bagsiden, klippe den af og
aflevere den på kontoret på Samuelsgården eller til køkkenvagten i Miniklubben. Vi sørger så for resten.

Det der er vigtigst er, at du/I bliver medlem, så vi her igennem sikrer, at vore
børn og unge har nogle gode rammer og et godt sted at mødes.
Spørgsmål kan rette til Formand Leif Erichsen på telefon 23 69 76 63 eller mail
lll.erichsen@mail.dk
Vi glæder os til at høre fra jer, så vi sammen kan gøre Klubberne under Samuelsgården endnu bedre.

Bestyrelsen
Samuelsgårdens Venner

Klubberne Samuelsgården
Stedet hvor venner mødes….

Samuelsgårdens Venner har brug for nogle hænder en gang imellem. Det være
sig ved de forskellige arrangementer som Samuelsgården laver, eller når der
sker andre ting i byen.
Formålet med det vi laver er at få medlemmer og skaffe penge til Klubberne
under Samuelsgården til glæde for vore børn og unge.
Derfor har vi brug for en række hjælpere, som vi kan skrive eller ringe til, når
der er brug for nogle hænder. Kunne du/I tænke at give en hånd med en gang
imellem så send en mail til Leif Erichsen lll.erichsen@mail.dk eller ring på 23
69 76 63. Du/I vil så modtage en mail, når der er en aktivitet, hvor man så
kan tilmelde sig, hvis man har tid til at give en hånd med.
Husk ved fælles hjælp kan vi give vore børn og unge et trygt og dejlig værested som ikke findes andre steder i Danmark. Det kræver bare, at vi står
sammen, og det kan du/I støtte ved at give en hånd med.
______________________________________________________
Ja tak – jeg ønsker at være medlem af Samuelsgårdens Venner.
Årskontingentet udgør kr. 50,-. Kontingentet betales hvert år senest den 1.
april.

Ved din underskrift på indmeldelsesblanketten accepterer du at Samuelsgårdens
Venner kan:
"Aflevere denne fuldmagt i din bank, som derefter sørger for at betale dit medlemskab på kr. 50,- eller kr. ______ indtil jeg giver banken anden besked". Beløbet
overføres til Andelskassen Oksbøl reg. nr. 5954 konto nr. 1054066.
Dato:______________

Navn:________________________________

Adresse:_______________________________

By:________________

Telefonnummer:__________________
Bank:______________________

Afdeling:_____________________

Underskrift_____________________________

