Karate-Do Nieuwkoop
Roermeesterstraat 10
2421 GJ Nieuwkoop
0172 – 57 34 77
karatedonieuwkoop@hotmail.com
www.karatenieuwkoop.nl

Nieuwkoop, 06-10-2016

Betreft: Groeien doe je samen!

Beste Karateleden,
Het nieuwe Karateseizoen is weer begonnen, en er zijn weer veel nieuwe Karateka’s
bijgekomen, maar we willen de mooie Karate-sport overbrengen aan nog meer mensen.
Dus we starten weer een ledenwervingsactie en u als lid kan ons daarmee helpen.
En daarvoor gaan we jullie ook belonen.
Voor elk nieuw lid dat jullie aanbrengen krijgen jullie 10 euro* cash.
Je kan dit handje contantje krijgen of 10 euro vermindering op de volgende nota,
aan u de keuze.
* Zodra het nieuwe lid zich heeft ingeschreven en de eerste contributietermijn van een half jaar of jaar heeft
betaald dan krijgt u uw beloning.

Maar het nieuwe lid krijgt ook een cadeautje, bij betaling van de contributie, 6 maanden of
per jaar, krijgt hij/zij een maand gratis trainen en 50% korting op het inschrijfgeld.
Dus maak jullie vriendjes/vriendinnetjes, broertjes/zusjes, neefjes/nichtjes, buurtkinderen,
klasgenootjes, ooms/tantes, vaders/moeders warm voor een GRATIS proefles.
Het nieuwe lid mag ook een volwassenen zijn, die in de 2de groep komt trainen.
Je kan bijgevoegd Inschrijfformulier aan jouw nieuwe lid geven, als hij/zij dit invult, weet ik
wie ik kan belonen met 10 euro. En uiteraard kan je meerdere mensen meenemen, hoe meer
nieuwe leden je aanbrengt hoe hoger je beloning.
Deze actie loopt tot aan de kerstvakantie 2016. Ik hou bij hoeveel nieuwe leden jullie
aanbrengen en degene met de meeste nieuwe leden krijgt als extra bonus nog een heel mooi
cadeau* van ons.
* Cadeau bij minimaal 3 nieuwe leden!

Doe jullie best en laat onze club groeien.
Met vriendelijke groet,
Karate-do Nieuwkoop,
Patricia Chourak-van der Voort

Lid aangebracht door:
Karate-Do Nieuwkoop
Roermeesterstraat 10
2421 GJ Nieuwkoop
0172 – 57 34 77
karatedonieuwkoop@hotmail.com
www.karatenieuwkoop.nl

Naam invullen van bestaande lid.

LEDENWERFACTIE 2016
Nieuw lid krijgt bij betaling van 1ste contributietermijn van een half jaar of een jaar
één maand gratis trainen en 50% korting op het inschrijfgeld.

Voornamen:
Roepnaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiele nummer:
E-mail:
Graag duidelijk verschil tussen grote en kleine
letters!

Wil je lid worden van de
Karate-do Bond Nederland?

0 Ja
0 Nee

Aankruisen wat van toepassing is!

Meer info op www.kbn.nl

Voor welke termijn wilt u
betalen?
Door wie bent u bij onze club
terecht gekomen?
Is begonnen bij Karate-do
Nieuwkoop op:

0 Per 3 maanden (u ontvangt géén gratis maand trainen)
0 Per half jaar
Aankruisen wat van toepassing is!
0 Per jaar

In te vullen door Karate-do nieuwkoop

Wilt u alstublieft ook een pasfoto bijvoegen.

