STICHTING VRIENDEN VAN WERE DI

Aan bestuur van de vereniging WereDi Tilburg
Aan het bestuur van de unit Hockey
Aan het bestuur van de unit Tennis
Aan het bestuur van de unit Beach Volley
Aan het bestuur van de unit Jeu de boules
Aan het bestuur van e unit Lacrosse
Aan het bestuur van de stichting sportaccommodatie

Beste bestuurders binnen Were Di,
Door de financiële bijdrage van de aangesloten donateurs is het voor de stichting vrienden van
Were Di mogelijk om ook dit jaar weer extra projecten te ondersteunen die niet zijn begroot door
vereniging en/of units en die worden geïnitieerd door leden , commissie of besturen binnen de
vereniging. Op de website ( www.wereditilburg.nl ) onder de Stichting Vrienden van Were di is een
nadere uitleg gegeven over ons doel en over de voorwaarden waaraan projecten of initiatieven
moeten voldoen. Daar is ook een aanmeldingsformulier te vinden.
Wij willen graag u als bestuur oproepen om bij ons projecten aan te dragen. Bovendien doen wij
een beroep op u om binnen de vereniging en de units de leden , maar ook de diverse commissies te
wijzen op deze mogelijkheid. G-hockey, jeugd , leden en andere groepen hebben in het verleden al
eens met succes een beroep op een financiële bijdrage gedaan. Zij moeten weten dat deze vorm
van financiële ondersteuning nog steeds mogelijk is. Wij zullen ook zelf ons bezinnen op mogelijke
initiatieven.
Meld het in nieuwsbrieven, of stuur deze informatie door naar al uw commissies en andere actieve
leden binnen de vereniging en de units. U kunt daarvoor het bijgevoede artikeltje gebruiken.
Met dank,
Namens bestuur “Stichting Vrienden Were Di”
Ton Wegdam, voorzitter.

STICHTING VRIENDEN VAN WERE DI

ARTIKEL NIEUWSBRIEVEN UNITS

Aan de leden van Were Di Tilburg,
Meld een project aan en word “Vriend van Were DI”
De stichting Vrienden van Were di steunt extra projecten en initiatieven van de vereniging van
Were Di waarvan de kosten niet of maar voor een deel op de begroting staan. Hierbij moet je denken
aan een bijdrage voor het organiseren van extra activiteiten voor de jeugd en g-sport, omnievenementen, extra voorzieningen in het paviljoen of op het sportcomplex, zoals speelvoorzieningen
e.d.
Ieder lid , commissie of bestuur van de vereniging Were Di Tilburg kan bij de stichting “Vrienden van
Were Di” een bijdrage voor een project of evenement aanvragen. Iedereen kan vriend worden
van de stichting. Je maakt daarvoor jaarlijks een kleine bijdrage (minimaal € 45,-) over op de
rekening van de stichting. Van die bijdrage worden de ingediende projecten en initiatieven betaald.
Ga voor uitgebreide informatie over subsidievoorwaarden en aanmeldingsformulier naar de website
van de vereniging www.wereditilburg.nl onder Stichting vrienden van Were Di
Onderneem nu actie!!
Ton Wegdam, voorzitter stichting Vrienden van Were Di.

