
Vriend van Nationale New Forest Sportdag

Vriend van de Sportdag?
Het sportieve hoogtepunt van ons verenigingsjaar is
de Nationale New Forest Pony Sportdag Die zoekt
vrienden. Vrienden die onze Sportdag met hun
bijdrage mede mogelijk maken.

Sportdag, een bijzonder evenement
Het is de dag waarop liefhebbers van de New
Forestpony uit heel Nederland elkaar treffen.
In de vroege ochtend komen ze al aan in Ermelo.
Daar loopt de teller vaak op tot boven de 1000
bezoekers. Zo’n 300 ponies (New Forest what else?)
reizen mee in hun gezelschap. Ze kunnen deelnemen
aan alle wedstijdklassen springen en dressuur en
andere sportieve onderdelen. Felle strijd om de eer
in de ringen. Een praatje maken met die bekende
fokker of stalhouder. Foutloos je Gymkanarondje
rijden en altijd een prijsje winnen. Een souvenir
kopen bij de promotietent. Kampioenen maar ook
beginners (“mam de staart is toch de achterkant?”),
ze zijn allemaal te vinden op onze Sportdag.

De ingrediënten
In het recept voor een goed gelukte Sportdag treffen we aan: ruiters, amazones, sponsors,
een dierenarts,  toeschouwers, parcourbouwers, koffieschenkers, juryleden, schrijvers,
couponlopers, prijsuitreikers, ponies, heel veel New Forestponies, microfonisten,
bestuursleden, fotografen, één Sportdagcommissie. En sinds enkele jaren óók vrienden.

Vriend?
Als Vriend van de Sportdag draag je bij in de kosten van dit grootse evenement.
Voor € 20,- per jaar ben je al Vriend van de Sportdag.
Heel enthousiast? Wordt dan voor € 40,- dubbele vriend. Wij hebben al ongeveer 40 trouwe
vrienden. Je kunt ook iemand anders vriend maken.  Ben jij de volgende die toetreedt tot
het gezelschap van deze Vrienden van de Sportdag?

Wij koesteren onze vrienden!
Een vriend is welkom op de Sportdag en krijgt een eervolle vermelding tussen alle andere
Vrienden van de Sportdag op onze website. Word je voor het eerste vriend?
Dan krijg je ook een mooi tastbaar bewijs van je vriendschap; de unieke en exclusieve
Vriendschapspin. In dat geval: "Meld je aan en kom erbij!!

Met een vriendelijke groet,

Namens de organisatie & vrienden van de NNFPS Sportdag,

de Sportdagcommissie.
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U neemt vandaag het besluit om
"Sportdagvriend" te worden?
Stuurt u daartoe het onderstaande formulier getekend voor
akkoord op naar het adres van het secretariaat:

NNFPS
POSTBUS 190
8430 AD Oosterwolde

Bij eénmalige machtiging t.b.v. "Vriend van de Nationale New Forest Sportdag 2016".

Ondergetekende - naam:………………………………………………………………………………............

Adres: …………………………………………………………………………………………………...................

Postcode en woonplaats: ……………………………………………….........................………..…

IBANnummer: ……………………………………………………………………….............................

o * Gaat akkoord met een éénmalige incasso door het Nederlands New Forest Pony
Stamboek van een bedrag van 20,=  voor de bijdrage vriend van de sportdag 2016.

o * Gaat akkoord met een éénmalige incasso door het Nederlands New Forest Pony
Stamboek van een bedrag van 40,=  voor de bijdrage vriend van de sportdag.

o * Ik heb O 20,= */ O 40,= * overgemaakt.

o *Vermelding op de website onder naam: ……………………………………………………

o *Liever niet op de website

Handtekening voor akkoord: ……………………………………… Datum: ………………………

Voor het eerst "VRIEND"? Dan wordt na betaling of het succesvol incasseren de pin naar u
opgestuurd.

* SVP - Aankruisen wat van toepassing is.

Banknaam: ING
Accountnumber: 1796200
IBAN: NL36 INGB 0001 7962 00
BICCODE: INGBNL2A
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