TREED TOE TOT HET NETWERK VAN PINOKÉ
EN WORD LID VAN BUSINESS CLUB COLLODI
Business Club collodi is een netwerk van kleine(re) en grote ondernemers, waarbinnen leden zakelijke relaties opbouwen en kennis overdragen.
Het kenmerkende familiaire karakter van Pinoké staat garant voor ontspannen en plezierig netwerken. Jaarlijks
worden enkele exclusieve bijeenkomsten georganiseerd en de leden treffen elkaar zondags op het sponsorterras
bij de wedstrijden van Heren 1 en Dames 1. Bijpraten, van gedachten wisselen en gemakkelijk nieuwe contacten
opdoen: de network members van Business Club Collodi delen de drive om hun persoonlijke en zakelijke horizon te
verbreden.
HISTORIE

Business Club Collodi (BCC) is in 2005 opgericht door betrokken Pinoké-leden om een solide financieel fundament te
vormen voor de vereniging. En om minder afhankelijk te zijn van hoofdsponsors.
De fondsen kwamen o.m. ten goede aan professionalisering van de jeugdopleiding en een modern, multi-functioneel
clubhuis. Collodi verwijst naar het gelijknamige Noord-Italiaanse dorp, het pseudoniem van de schrijver van Pinokkio
en beeldmerk van Pinoké.
LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van Club Collodi staat open voor vertegenwoordigers van bedrijven of organisaties zowel
als particulieren. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 5 jaar. Gedurende deze periode kunnen
particulieren hun bijdrage aftrekken van de inkomstenbelasting*.
Door de financiële bijdragen zijn we gezamenlijk in staat om voor de vereniging essentiële projecten te financieren.
Als BCC network member wordt u bij alle thuiswedstrijden van Dames 1 en Heren 1 ontvangen op het sponsorterras.
Tevens bent u welkom bij de traditionele seizoensopening van deze teams en bij één of meer andere activiteiten.
U wordt lid door het invullen en ondertekenen van deze overeenkomst voor een bedrag naar keuze met een minimum
van € 1.000,- per jaar. Bedrijfslidmaatschappen zijn over dit bedrag BTW verschuldigd.
Op de achterzijde treft u een machtigingsformulier aan voor het afschrijven van uw bijdrage.
MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het lidmaatschap van Business Club Collodi kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie via sponsoring@pinoke.nl.
Kijk eventueel voor meer informatie op www.belastingdienst.nl of neem contact op met de sponsorcommissie.
* Met het ondertekenen van deze overeenkomst voor de duur van 5 jaar wordt
aan de voorwaarden van aftrekbaarheid van de belastingdienst voldaan.



EEN HELDERE DOELSTELLING

Met uw lidmaatschap en bijdrage helpt u bij het verwezenlijken van concrete doelen in het tophockey en
breedtehockey bij zowel junioren als senioren.
GEGEVENS NIEUWE NETWORK MEMBER

Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode					Woonplaats
Telefoonnummer				E-mail
Geboortedatum
Huidige relatie met Pinoké
(bijvoorbeeld (oud)lid, ouder jeugdlid, familie van een lid, supporter)
TOEZEGGING

Hierbij ga ik akkoord met een jaarlijkse afschrijving door Pinoké Business Club Collodi van onderstaand bedrag van
bankrekeningnummer IBAN

N L

Tenaamstelling rekeningnummer
S.v.p. aankruisen welke optie uw voorkeur geniet.

a € 1.000,-

a € 1.500,-

a € 2.000,-

a Privé

a Zakelijk

Naam bedrijf

a een nader te specificeren bedrag *

Bedrijven zijn over dit bedrag BTW verschuldigd.
Het contract wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar om te voldoen aan de voorwaarden voor
aftrekbaarheid van de Belastingdienst.
* Indien u kiest voor deze optie nemen wij persoonlijk contact met u op om te bezien of we uw bijdrage
in een fiscaal vriendelijke lijfrenteconstructie kunnen gieten.
Datum
Handtekening van lid Pinoké Business Club Collodi t.b.v. automatische incasso/factuur:

