Lidmaatschap De Gooth 2019
Vanaf 1 februari 2019 verlopen de lidmaatschappen die in 2018 afgesloten zijn. Voor
verschillende kortingen en andere voordelen heb je een lidmaatschap van 2019 nodig. Het
lidmaatschap kost €15. Het lidmaatschap van 2019 zal geldig zijn tot en met 31 januari 2020.
Waarom lid worden?
Lid worden van De Gooth brengt verschillende voordelen met zich mee. Hierbij kan je
denken aan kortingen bij bandavonden en toegang bij de door de Gooth georganiseerde
feesten en avonden. Een extra voordeel van het lidmaatschap is dat je De Gooth kan helpen
door af en toe een bardienst te draaien. Als compensatie voor het draaien van een bardienst
krijg je tijdens de bardienst 50% korting op je drankjes. Hieronder staan alle voordelen nog
eens voor je op een rij.
- Korting bij bandavonden
- Toegang tot exclusieve ledenavonden
- Toegang tot doordeweekse filmavonden, spelavonden en (video)game-avonden
- Je wordt uitgenodigd voor het (vanaf 2019) jaarlijkse ledenuitje
- Je wordt op de hoogte gehouden van feest- en bandavonden
- Stempelkaart acties
- De mogelijkheid om een bardienst te draaien
Om lid te worden vul je onderstaande strook in en doe je deze brief samen met het benodigde
bedrag in een envelop. Het benodigde bedrag kan eventueel ook bij de bar per pin betaald
worden. Deze envelop kan ingeleverd worden bij de bar.
Alleen als alle benodigde zaken ontvangen zijn kan een inschrijving voor een lidmaatschap
worden geaccepteerd.
LET OP: Om van ledenvoordelen gebruik te maken dien je een ledenpasje te tonen. Je
ledenpasje kan twee weken na je inschrijving aan de bar opgehaald worden.
Voor vragen of opmerkingen kan je altijd mailen naar: goothbestuur@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Naam: …………………………………………………………………………………………...
Adres: …………………………………………………………………………………………...
Postcode: ………………………………………Woonplaats:………………………………...
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………..
Geboortedatum (dd/mm/jjjj): ………………………………………………………………....
E-mailadres: …………………………………………………………………………………..
Ik wil promotie ontvangen: 0 Ja
0 Nee
Ik ben bereid te helpen in De Gooth door, indien nodig en mogelijk, een bardienst te draaien:
0 Ja
0 Nee
0 Alleen op vrijdagen
0 Alleen op zaterdagen

