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             opgericht 28 februari 1997 

Betreft: Jaarabonnement / Prijzen busvervoer seizoen 2017/2018. 
 
Heb je nog geen busabonnement en wil je deze voor het komend jaar afsluiten dan is dat mogelijk. 
Een abonnement geldt voor de 17 thuiswedstrijden(competitie) voor het komende seizoen en zal € 75,- zonder blindpool en € 85,- 
met blindpool per persoon gaan kosten. (beker- en oefenwedstrijden vallen buiten dit abonnement). 
Aangezien deze opbrengsten de buskosten, maar gedeeltelijk dekken, rekenen wij erop, dat door deelname aan de blindpool en 
de verkoop van bier en frisdrank in de bus de buskosten laag kunnen blijven. De prijs van de bus zal per wedstrijd € 5,-  (leden, 
zonder blindpoule), € 7,50 (leden, met blindpoule), € 7,50  (niet leden, zonder blindpoule),  € 10 (niet leden, met blindpoule) 
bedragen. 
 
Het abonnement is persoonlijk. Alle abonnementhouders worden voor elke wedstrijd op de buslijst vermeld, mocht u echter niet 
kunnen dan rekenen wij er op, dat u zich afmeldt (dit om te voorkomen, dat er lege plaatsen in de bus ontstaan, terwijl er andere 
supporters zijn, die graag mee hadden gewild).   
Mocht u zich door iemand anders laten vervangen, dan moet u dat eveneens melden, is degene die voor u mee gaat geen lid van 
onze supportersvereniging, dan dient hij of zij € 2,- bij te betalen.  
Voor vertrek dient u zich wel even bij de dienstdoende buscommissie (binnen bij Toornsmit) te melden, zodat zij u kunnen 
aankruisen op de passagierslijst. Ook als u niet meegaat dient u dit te melden, dit voorkomt namelijk onnodig wachten bij 
vertrek. Wanneer u meerdere malen heeft nagelaten af te melden (wanneer u verhinderd bent) zal de buscommissie waar nodig 
maatregelen (moeten) treffen. 
 
De kosten zullen via een eenmalige bankmachtiging worden ingehouden, het is mogelijk deze in één keer aan het begin van het 
seizoen te voldoen, maar het is ook mogelijk de helft bij aanvang van het seizoen te voldoen en de andere helft halverwege het 
seizoen (einde van 2017). 
 
Het aanmelden per wedstrijd en betalen voor  vertrek blijft natuurlijk ook mogelijk, maar wij hopen door deze abonnementen 
een snellere afwikkeling van het vervoer te bewerkstelligen met minder wachttijd en tevens bent u dan altijd zeker van een 
plaats in de bus. 
 
Via onderstaande opgavestrook kunt u zich aanmelden (1 lid per opgavestrook, extra opgavestroken zijn te downloaden op de 
internetsite of te verkrijgen bij André Leunk, zie hieronder). De ingevulde opgavestrook kunt u opsturen naar ons postadres (zie 
briefhoofd) of kan ingeleverd worden bij André Leunk, Riezebessum 13, 7475 GD Markelo.  
De penningmeester zal dan te zijner tijd uw bijdrage van uw bank- of gironummer afschrijven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Buscommissie supportersvereniging FC Twente Markelo 
 

 
Hierbij meld ik mij aan voor een abonnement voor het seizoen 2017-2018. 
 

Ik wil een abonnement: (aankruisen wat van toepassing is). 

□ Met blindpool (€ 85,- per seizoen) 

□ Zonder blindpool (€ 75,- per seizoen). 

 
Naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode / woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………. 
Telnr :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Rekening/gironr. : …………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Ik machtig hierbij de supportersvereniging FC Twente Markelo, bovengenoemd bedrag eenmalig/ in twee termijnen 
van € 37,50 zonder of € 42,5- met blindpool(doorstrepen wat niet van toepassing is) te innen van mijn bankrekening. 
 
Handtekening:  


