
Erica, 22 november 2013 
 
 
 
Naam 
Adres 
Woonplaats 
 
Beste supporter van SC Erica, 
 
De Supportersvereniging is een vereniging voor en door leden van SC Erica. De afgelopen jaren 
hebben we laten zien dat we een toegevoegde waarde zijn binnen de club. We zijn dan ook erg blij 
dat de leden onze inzet voor SC Erica waarderen.  
 
Dankzij de leden van de Supportersvereniging kunnen wij meerdere activiteiten voor de supporters 
en (jeugd)spelers van SC Erica organiseren. Daarbij profiteren onze leden van interessante voordelen. 
Daarnaast probeert de Supportersvereniging SC Erica financieel te ondersteunen om extra 
materialen voor de jeugd te kopen. Wat doen we zoal: 
 

 Familiedag aan het eind van het voetbalseizoen; 

 Meet & Greet met SC Erica 1 voor jeugdspelers; 

 Activiteitenavond voor jeugdspelers (disco, ballonwedstrijd of overnachten op het 
sportpark); 

 Gratis Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd; 

 Busreizen naar wedstrijden van SC Erica 1 (€ 7,50 voor leden, € 10,- voor niet-leden); 

 Voorrang bij busvervoer naar finaledag Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi (bij plaatsing); 

 Merchandising (20% korting voor leden); 

 Speler van het jaar-verkiezing; 

 Verlotingen. 
 
Vanaf 1 januari 2014 wil de Supportersvereniging graag een aantal dingen veranderen, met name 
rondom het lidmaatschap. We willen actief nieuwe leden werven en een beter beeld krijgen van wie 
er lid zijn en wie niet. Het lidmaatschap wijzigt op onderstaande punten: 
 

 Het standaard lidmaatschap is een familiekaart. Een familiekaart is een lidmaatschap voor 
een gezin met of zonder kinderen tot 18 jaar. Deze kaart is ook van toepassing op 
eenpersoonshuishoudens; 

 Voor elk gezinslid van 18 jaar en ouder is een eigen lidmaatschap nodig; 

 Ieder lid krijgt een pasje van de Supportersvereniging, waarmee voordelen te behalen zijn, 
zoals korting op busreizen en merchandising-artikelen; 

 Het lidmaatschap bedraagt € 10,- per seizoen (1 juli t/m 30 juni); 

 De wijzigingen gaan in per 1 januari 2014. Voor het seizoen 2013-2014 wordt € 5,- in het 
eerste kwartaal van 2014 in rekening gebracht; 

 Vanaf het seizoen 2014-2015 loopt de incasso mee met de contributie van SC Erica; 

 Opzegging kan jaarlijks vóór 1 december door een brief achter te laten in de brievenbus van 
de Supportersvereniging in de kantine van SC Erica of mailen naar 
penningmeester@scerica.nl. 

 
 
 
 



Op dit moment bent u lid van de supportersvereniging. 
Voor u wijzigt het lidmaatschap in een familiekaart. Indien u het hier niet mee eens bent, verzoeken 
wij u uiterlijk 31 december uw bezwaar door te geven via een brief, die u kunt inleveren in de 
brievenbus van de Supportersvereniging in de kantine van SC Erica of een mail sturen naar 
penningmeester@scerica.nl. 
 
Of 
 
Op dit moment bent u geen lid van de supportersvereniging. Wilt u de Supportersvereniging 
steunen? Via bijgevoegd formulier kunt u uzelf en eventuele gezinsleden lid maken van de 
Supportersvereniging. U kunt het aanmeldingsformulier inleveren in de brievenbus van de 
Supportersvereniging in de kantine van SC Erica. 
 
Via onderstaand formulier kunt u eventuele gezinsleden lid maken van de Supportersvereniging. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Supportersvereniging SC Erica 
 


