
 

Vanaf 2016 is de naam Clubmember omgedoopt naar Vriend van MIC. 

Het principe blijft gelijk, door donatie van 25, 50,75 of 100 euro wordt u 

Vriend. Op deze manier ondersteunt u onze Club en maakt u een  

geweldig gebaar. 

Graag willen we u beter van dienst zijn en u beter op de hoogte houden van de ontwikkelingen 

van handbalvereniging MIC. Het verstrekken van uw mailadres of aangeven dat u graag per 

post onze informatie ontvangt, zal ervoor zorgen dat u de juiste informatie op tijd ontvangt. 

Om ook het financiële proces te verbeteren, geven we u de mogelijkheid om ook via 

automatische incasso te kunnen betalen. Indien gewenst kunt u ook eenmalig een bedrag 

overmaken of het geld contant betalen. Ingevulde formulieren kunt u bij onderstaande 

inleveren/opsturen. 

We onderscheiden 4 varianten: 

Diamond Membership (100 Euro) 

Gold Membership (75 Euro) 

Silver Membership (50 Euro) 

Bronze Membership (25 Euro) 

Voor elke Vriend ontvangt u 1 Clubcard waarmee u gratis toegang 

krijgt tot de thuiswedstrijden van MIC 

In de sportcafe Marsana zal Uw naam met trots op een van de 

Vrienden borden prijken. Ook zal uw naam in onze “Cirkel Special” 

geplaatst worden. 

Maar, het belangrijkste vinden wij dat u Handbalvereniging  

Marsna Iason Combinatie een warm hart toedraagt. Daarom zal 

elke donatie, in welke vorm dan ook, zeer gewaardeerd worden.  

Indien er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag, 

 

Marcel Roijen 

Visie HV MIC: 

Topsport en 
breedte 
sport voor 
iedereen. 

Laagdrempelig en toegankelijk 
voor de jeugd van alle leeftijden 

Een familieclub waar je je snel 
thuis voelt. Prestatieteams bij 
senioren en jeugdteams. 

Leuke activiteiten naast het 
handbal, familieactiviteiten, 
MIC culinair, toernooien, 
jeugdkamp.  

H.V. MIC 
Clubmembership 



 

Inschrijfformulier  Vrienden van MIC 

Naam :      ________________________________________________________________ 

Straat & nr. : ______________________________________________________________ 

Postcode en plaats : ________________________________________________________ 

Land : ___________________________________________________________________ 

Telefoon : ________________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________________________ 

Club member (Bronze/Silver/Gold/Diamond) : _____________________ter waarde van € _______ ,- 

Bankrekeningnummmer (IBAN) : _________________________________________ 

verklaart hierbij  akkoord te zijn met automatische incasso van €____,- per jaar, ingaande per 1  
november 2016 en volgende jaren. Wederopzegging kan ieder jaar voor 1 oktober, schriftelijk aan 
onderstaand adres. 

  

Handtekening :                                                                                                                        Datum : 

H.V. MIC 

Bank Relatie: Rabobank Meerssen 

Bankrekeningnummer: NL38RABO030.5188.046 

 

Correspondentie adres: 

Marcel Roijen 

Past. A. Somyasingel 16 

6231 HV Meerssen 

www.hvmic.nl 

Info@hvmic.nl 


