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Zó wordt u Vriend:  

 Vul het formulier in dat op de site van 

SGO staat en stuur het op of lever het 

in 

 Stuur een e-mail aan vrien-

den@sgogrolloo.nl  

 Vul dit aanmeldformulier in en deponeer 

het in de SGO-brievenbus in het Marke-

huis  

 Vul dit aanmeldformulier in en lever het 

in bij de secretaris of penningmeester 

van SGO (adressen staan op de site) 

 Na ontvangst van uw aanmelding of 

contante betaling ontvangt u een be-

vestiging van de secretaris.  

      Vergeet uw handtekening niet!  

 

Belastingvoordeel 
 
SGO Grolloo is een zogenaamde SBBI-
instelling. Indien u minimaal 5 jaar voor 
ongeveer hetzelfde bedrag Vriend bent 
van SGO, kunt u dat bedrag aftrekken 
van de belasting.  
Daarvoor dient u een formulier in te vul-
len dat via onze site is te downloaden en 
te laten ondertekenen door een DB-lid 
van SGO.  
 
Uw gift wordt gelabeld als Vriendenbij-
drage en geregistreerd door de penning-
meester van SGO. De secretaris van SGO 
houdt het Vriendenbestand bij en houdt u 
per mail op de hoogte.  



 

Ook u kunt scoren vanaf de zijlijn met de  

De Vrienden van SGO heeft als doel 
extra financiële middelen te geven aan 
onze club. Op deze manier kunnen wij 
samen op een goede manier investe-
ren in extra faciliteiten voor onze 
sportvereniging die niet via de regu-
liere begroting  worden bekostigd.  
 
Welk doel heeft de Vriendenclub?  
Ieder jaar is er een nieuw doel dat gereali-
seerd gaat worden door middel van uw bij-
drage. Dat doel wordt in overleg met de 
Vrienden en het SGO-bestuur bepaald.  
 
Voor wie?  
Iedereen die SGO een warm hart toe 
draagt, jong of oud, particulier of bedrijf, 
man, vrouw, kind of familie.  
 
Wat kost het?  
Lid van de Vriendenclub bent u al vanaf 
€50,- per sportseizoen.  
Let op: uw gift is 
aftrekbaar van de 
belasting!  
 
 

VRIENDELIJKE SPELREGELS!  
 
Duur Vriendschap:  
U bent onze Vriend gedurende 1 sportjaar. 
De Vriendschap wordt automatisch met een 
jaar verlengd, tenzij u opzegt voor 1 juli. 
Betaling kan via automatische incasso of via 
contante betaling.  
 
Bepaling doel:  
Het leuke van de Vrienden van SGO is dat de 
Vrienden mogen meedenken over het doel 
waaraan het geld wordt besteed. Ideeën 
kunnen tot een maand voor de Vriendenver-
gadering (mei/juni) per mail worden ingele-
verd. De sponsorcommissie checkt in overleg 
met het SGO-bestuur de financiële haalbaar-
heid en stelt een top 3 samen. Op de Vrien-
denvergadering mogen de Vrienden hun 
stem uitbrengen op 1 van de 3 doelen. Het 
doel wordt in het daaropvolgend seizoen uit-
gevoerd, tenzij besloten is het bedrag te re-
serveren voor een doel dat later wordt uitge-
voerd. 

Vriend worden betekent:  
 Het steunen van onze vereniging en 

inspraak in bepaling van het doel.  
 Een eervolle vermelding op ons specia-

le Vriendenbord. 
 Ieder jaar een gezellige vriendenbij-

eenkomst. 
 Samen achter onze club staan!  
 Fiscale voordelen voor u als u minimaal 

5 jaar Vriend blijft.  
 

Naam:  

Adres: 

 

E-mailadres: 

Bedrag (minimaal € 50,-):  

 

Rekeningnummer (IBAN)*:  

 

Handtekening: 

 

Datum:  

Naam op bord:  

 

 

 Met ondertekening van dit formulier, geef 

ik toestemming tot automatische incasso 

van bovenvermeld bedrag (tot wederop-

zegging).  

 Zie voor nadere toelichting de site van 

SGO Grolloo (www.sgogrolloo.nl) 


