
Vrienden van AV Trias 
Sinds jaar en dag is Trias dé atletiekvereniging in Heiloo: voor iedereen die zichzelf wil 
overtreffen. 

Bij atletiekvereniging Trias kan men zowel atletiek beoefenen (alle disciplines) als 
hardlopen. Wekelijks zijn er trainingen voor jong en oud en voor wedstrijd- en 
recreatiegerichte sporters. Daarnaast organiseert atletiekvereniging Trias jaarlijks 
meerdere wedstrijden. 

Atletiekvereniging Trias biedt iedereen de mogelijkheid, van atleet tot hardloper, om te 
excelleren als topsporter. Dit komt door de grote betrokkenheid en verdiensten van 
trainers en doordat er oog is voor het individu.  

Ja, ik wil graag vriend worden van AV Trias. 

Met jouw donatie ondersteun je de atletiekvereniging in de aanschaf van materiaal, opzetten van 
activiteiten en anderszins in het belang van onze sporters. 

De keuzes voor bestedingsdoelen worden in overleg door het bestuur en technische commissie 
besloten. De ideeën van de “vrienden van Trias” worden meegenomen in de besluitvorming. 

☐   Ik doneer 25 euro 

☐   Ik doneer 50 euro 

☐   Ik doneer 100 euro   

☐   Ik doneer ….. euro 

 

Wat kun je verwachten: 

☑   AV Trias e-nieuwsbrief  

☑   Uitnodiging van de clubkampioenschappen met 2 gratis drankjes 

☑   Je wordt op de hoogte gehouden wat de besteding van het geld zal zijn 

☑   Blijdschap en dankbaarheid van de atleten en vrijwilligers 

 

Ik  heb het volgende idee voor de besteding  van het geld: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Ik  ben de nieuwe Vriend van AV Trias: 

Naam ___________________________________________________________________________ 

Adres ___________________________________________________________________________ 

E-mailadres _____________________________________ @ _______________________________ 

Beroep __________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer _________________________________________________________________ 

Wij willen jouw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor correspondentie die direct 
betrekking heeft op de “vrienden van Trias”. 

☐    AV Trias mag mij bellen voor sponsormogelijkheden. 

☑      Ik machtig AV Trias tot automatische incasso van de bijdragen voor de Vrienden van AV Trias 

 

IBAN nummer  ____________________________________________________________________ 

Naam rekeninghouder  _____________________________ Woonplaats _____________________ 

Datum ___________________________________________________________________________ 

Handtekening rekeninghouder_______________________________________________________ 

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met  vriendenvan@avtrias.nl 

Hartelijk dank dat je Trias wilt ondersteunen. Mede dankzij  jullie kunnen  veel mensen met plezier 
sporten/trainen bij Trias. 

  

mailto:vriendenvan@avtrias.nl

