STEUN
Word vandaag nog Fan van
JONIT en steun hun voor
maar € 2,50 per maand!
Dat kan door het invullen
van de antwoordkaart of ga
naar www.nttb.nl/jonit
Hier kun je je ook eenvoudig
aanmelden.

FAN
VAN

Supporter van tafeltennistalent!

Sponsors van JONIT:

Samen maken
we dromen waar!
De Fancard wordt mogelijk gemaakt door:

Kijk voor meer informatie op:

www.nttb.nl/jonit

ANTWOORDKAART / DOORLOPENDE SEPA MACHTIGING

Door Fan te worden van
JONIT help je tafeltennistalenten bij het verwezenlijken van hun sportieve
ambitie

HET BEREIKEN VAN
DE TAFELTENNISTOP!
Voor een jaarlijkse fan-bijdrage van
minimaal € 29,95 ontvang je jouw
persoonlijke JONIT Fancard!
Met deze Fancard profiteer je tevens van
vele voordelen bij lokale, landelijke en
online partners. De helft van het voordeel komt weer ten goede aan Jonit.
Voordeel krijg je onder andere bij
de volgende aangesloten partners:

Op naar de
tafeltennistop!
JONIT staat voor Jeugd Ondersteuning Nationaal en
Internationaal Tafeltennis. De stichting is in 1998 opgericht in samenwerking met de NTTB en de Vereniging
van Tafeltennistrainers. JONIT heeft als hoofddoel het
financieel ondersteunen van de nationale jeugdselectie.
Dankzij deze steun kunnen zij deelnemen aan internationale toernooien en trainingsstages en gaan zo op
weg naar de tafeltennistop!
De financiële mogelijkheden binnen de NTTB zijn
niet ruim. Voor de ontwikkeling van de Nederlandse
toptalenten is het essentieel dat er zo veel mogelijk wordt
deelgenomen aan toernooien en trainingsstages met
een hoog spelniveau en met internationaal interessante
deelnemers. JONIT maakt dit mogelijk in die gevallen
waarin de financiële middelen van de NTTB ontbreken of
onvoldoende zijn.
JONIT heeft in de afgelopen jaren meerdere malen de
deelname van jeugdteams aan de Open Portugese
kampioenschappen mogelijk gemaakt. Het belangrijkste
middel van JONIT om het hoofddoel te verwezenlijken,
is het inzamelen van geld. Zo houden we onder meer
verlotingen en verkoopacties en nu de JONIT Fancard.
Door jouw fanship kan de nationale jeugdselectie veel
blijven trainen en deelnemen aan internationale
toernooien. Door jouw kleine bijdrage help je
tafeltennistalenten in hun weg naar de top!
Word dus nu Fan van JONIT!

JONIT

Ja,

Ik steun JONIT met een bedrag van
€ 29,95 per jaar

€ ___________ per jaar

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Stichting
Derdengelden ESC te Aalsmeer om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven wegens
de JONIT Fancard en je bank om doorlopend een bedrag van je rekening
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Derdengelden
ESC. De bijdrage voor de volgende jaren wordt jaarlijks in de maand
januari van het betreffende jaar geïncasseerd*.
IBAN Rekeningnummer
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres

Plaats:			

Datum

-

-

HANDTEKENING

LEVER DEZE ANTWOORD-/ MACHTIGINGSKAART IN BIJ
JONIT OF STUUR DEZE IN EEN GESLOTEN ENVELOP NAAR:
*Als ondergetekende het niet eens
is met de afschrijving heeft u 56
kalenderdagen (acht weken) de tijd
om uw bank opdracht
te geven het
geïncasseerde
bedrag terug te
boeken.
Ons incassant ID is: NL46ZZZ521457940000

JONIT Fancard
p/a Groupcard BV
Postbus 8004
1180 LA Amstelveen

