Vrienden van Avanti – Turnivo
seizoen 2018

Avanti-Turnivo is dé turnvereniging in De Kempen. Met 350 leden
is het ook één van de grootste binnensportverenigingen.
Een ambitieuze vereniging die de laatste 10 jaar met regelmaat turnsters
op het podium heeft weten te zetten van het Nederlands kampioenschap
turnen dames (2e en 3e divisie, dus de subtop).
Onze vereniging is actief in Reusel, Bladel, Eersel en Hilvarenbeek.
Zowel voor Meisjes / Dames als Jongens / Heren turnen.

Word ook Vriend van onze bloeiende vereniging

www.avanti-turnivo.nl
www.avanti-turnivo.nl, e-mail info@avanti-turnivo.nl, De Rogter 50, 5531 DB Bladel

www.avanti-turnivo.nl, e-mail info@avanti-turnivo.nl, De Rogter 50, 5531 DB Bladel



Vriend van Avanti-Turnivo € 30,00 voor 2018

1.
2.
3.
4.
5.

Op onze site wordt uw bedrijfsnaam vermeld als “Vriend”.
U ontvangt ook onze E-mail nieuwsbrief.
Uw bedrijfsnaam wordt vermeld in ons jaarlijkse full color magazine Feel Better.
Uw bedrijfsnaam wordt vermeld in onze Power Point presentatie bij activiteiten.
Uw bedrijfsnaam wordt vermeld in onze turnruimte in de sporthal te Reusel.



Grote Vriend van Avanti-Turnivo € 50,00 voor 2018

1.
Op onze site wordt uw bedrijfsnaam als link en met logo vermeld.
2.
U ontvangt ook onze E-mail nieuwsbrief.
3.
Uw bedrijfsnaam en logo wordt vermeld in ons jaarlijkse full color magazine Feel Better.
4.
Uw logo wordt vermeld in onze Power Point presentatie bij activiteiten.
5.
Uw logo wordt vermeld in onze turnruimte in de sporthal te Reusel.
(logo per e-mail aanleveren als illustrator bestand)



Club van 100 van Avanti-Turnivo € 100,00 voor 2018

1.
Op onze site wordt uw bedrijfsnaam als link en met logo vermeld.
2.
U ontvangt ook onze E-mail nieuwsbrief.
3.
Uw bedrijfsnaam en logo wordt als banner 4x per jaar vermeld in onze e-mailnieuwsbrief.
4.
Uw bedrijfsnaam en logo wordt vermeld in ons jaarlijkse full color magazine Feel Better.
5.
Vermelding van één Facebook post per jaar op onze Facebookpagina.
6.
Uw logo wordt vermeld in onze Power Point presentatie bij activiteiten.
(logo per e-mail aanleveren als illustrator bestand)

Bedrijfsnaam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contactpersoon : ……………………………………………………………………………………………… Datum………………………………
Telefoon nummer : …………………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………………….
Betaling: Contant / Kwitantie penningmeester / over maken op onze rekening NL09 RABO 0107 5876 37
Rabobank Kempen West o.v.v. Vriend van Avanti-Turnivo
Handtekening : Vriend : ……………………………………

Avanti – Turnivo : ……………………………………

 ---------------------------------------------------------------------------------------Kwitantie

seizoen 2018

 Vriend € 30,00  Grote Vriend € 50,00  Club van 100 € 100,00
Betaling: Contant / Kwitantie penningmeester / overmaken op rekening NL09 RABO 0107 5876 37 Rabobank Kempen West o.v.v.
Vriend van Avanti-Turnivo

Bedrijfsnaam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contactpersoon : …………………………………………………………………………………………… Datum : ……………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………………….. Postcode : ………………………………..
Telefoon nummer : …………………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………………………...
(strook compleet invullen en meenemen voor gegevens te verwerken commissie Vrienden van Avanti – Turnivo)

