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Geachte, 

Wij zijn JAV Luyksgestel De Prutsers: actief in het organiseren en deelnemen aan activiteiten voor 

jongeren vanaf 15 jaar. Zoals carnaval, zeskamp en diverse andere sportevenementen. Het doel van 

onze vereniging is het sociaal bezig zijn met elkaar om de leefbaarheid in het dorp te vergroten en de 

jongeren te leren omgaan met techniek en organisatie. Dit alles in thema’s die aansluiten in het 

maatschappelijk aspect waar ons dorp en omliggende dorpen in geïnteresseerd zijn.  

Waarom de club van 11? 

Wij hebben er bewust voor gekozen om dit keer niet het bedrijfsleven als doelgroep te nemen. Er zijn 

namelijk heel veel andere mensen die JAV Luyksgestel De Prutsers een warm hart toe willen dragen 

en hun steentje bij willen dragen aan onze vereniging. Door middel van een symbolisch bedrag van 

€11,- willen wij hiermee een extraatje creëren om onze activiteiten nog verder uit te breiden en 

mede om onze vaste lasten van onze eigen aankomende loods te bekostigen. Heeft u als bedrijf toch 

interesse om JAV Luyksgestel De Prutsers een warm hart toe te dragen? Neem dan contact op met 

Dhr. Stefan Royackers te bereiken op: 06-18689498. 

Wat krijgt u ervoor terug? 

Als u lid bent geworden van onze club van 11 dan zal uw naam gedurende deelname worden 

getoond op onze website (www.javluyksgestel.nl) en op een daarvoor aangewezen bord in onze 

aankomende loods. Verder krijgt u een jaarlijks wisselende kleine attentie. Dit alles zodat iedereen 

kan zien dat u lid bent van onze club van 11 en dat u onze vereniging een warm hart toedraagt. 

Zo word je lid van de club van 11: 

Wilt u onze vereniging steunen en op 11 november €11,- aan ons doneren? Super fijn! Voor uw eigen 

gemak bieden wij de optie automatische incasso aan, hiermee wordt er op 11 november €11,- 

afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer. Daarnaast is het dan niet nodig om volgend jaar 

opnieuw in te schrijven voor de club van 11. Vindt u een automatische incasso niet prettig maar wilt 

u wel lid worden van de club van 11? Geen probleem, het bedrag kan ook worden overgemaakt of 

contant worden betaald. In dit geval krijgt u jaarlijks van ons een herinnering. Indien u later dan 11 

november lid wordt, bestaat de mogelijkheid dat uw naam niet meer kan worden toegevoegd op het 

daarvoor aangewezen bord in onze loods, uw naam wordt dan wel toegevoegd op onze website, let 

op: de bijdrage zal altijd €11,- bedragen. 

Automatische incasso: Stuur een mail naar clubvan11@javluyksgestel.nl en ontvang een 

incasso machtigingsformulier. 

Zelf overmaken: Vul bijgevoegd inschrijfformulier in en maak voor 11 november €11,- 

over naar: NL60 RABO 0106 3665 56 t.n.v. JAV Luyksgestel, o.v.v. club 

van 11 2019 + naam. 

Contant:  Vul bijgevoegd inschrijfformulier in en lever dit samen met €11,- 

gepast in een gesloten envelop in bij de penningmeester of bij een 

van onze leden. 

 

Super bedankt en welkom bij de club van 11!  
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