
Steun VCB en doe mee!! 

Vrijdag 2 november start de belactie van de Vriendenloterij. Deze actie is erg 

belangrijk voor VCB. Hiermee kan VCB investeren in: 

✓ Betere faciliteiten voor het G – voetbal 

✓ Opleiding en begeleiding van de jeugd 

✓ Een facelift voor ons clubhuis 

Je steunt VCB op de volgende manieren: 

1) Maak de actie bekend bij familie en vrienden. 

Alle steun is welkom. Verspreid deze actie onder je familie en vrienden en vraag 

of ze ons willen steunen. Geef de gegevens (naam, telefoon) door aan 

info@vcbbiezenmortel.nl onder vermelding van de vriendenloterij. Wij gebruiken 

deze gegevens enkel en alleen voor deze actie en benaderen de mensen op een 

correcte manier. 

 

2) Jij of bekenden van je willen lid worden van de Vriendenloterij.  

Wij bellen de mensen op een vriendelijke en vrijblijvende manier met de vraag of 

ze lid willen worden. 

 

3) Jij en/of bekenden van je zijn al lid van de Vriendenloterij en willen VCB steunen 

Wij bellen de mensen die al lid zijn van de Vriendenloterij met de vraag of zij met 

hun lot voortaan VCB willen steunen. Dat kost hun niks extra en wij hebben er erg 

veel plezier van!  

 

4) Meld jezelf aan voor de belactie.  

Samen staan we sterk! Onder begeleiding van de vriendenloterij bellen we op 

vrijdagavond 2 november tussen 18:30 – en 21:30 uur leden en bekenden op met 

de vraag of zij lid willen worden van de Vriendenloterij.  

Doe met ons mee met de belavond en je vervult meteen 1 van je vrijwilligerstaken 

voor een korting van 30 euro op je contributie! 

 

Come on VCB!!!  

Steun jij ook VCB door samen met ons mee te bellen of heb 

je nog andere goede ideeën? Stuur een app naar: 

o Hanna Vermeer - 0631070699 

o Rosalie van Boxtel - 0640988779 

o Herma van der Staak - 0628430970 

o Mike van Spall - 0641251300 
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