FÖRENINGSINFO 2019
2018

Vörå IF erbjuder barn, unga och vuxna möjligheten att mångsidigt utöva flera idrotts- och
motionsformer: längdskidning, skidskytte, backhoppning, slalomåkning, motionsfotboll, orientering
och löpning.
Aktuell info om vår verksamhet hittar du på Vörå IF’s hemsida www.voraif.fi. Vörå IF finns också
på facebook. Gå in och gilla Vörå IF och få dagsaktuell info.
I föreningsarbetet behövs många hjälpande händer i form av funktionärer, tränare,
talkojobbare och aktiva föräldrar för att verksamheten skall fungera. Vörå IF vill därför
framföra ett stort tack till Er alla, som ställer upp! Det finns dessutom alltid plats för flera
i vår verksamhet!
Ullmax- och Noname-kläder kan fortfarande beställas via Vörå IF’s hemsida. Beställning via Vörå
IF ger provision till föreningen, rabatt till köparen (gäller Noname-produkter) och mera medel till
verksamheten.
Medlemsavgifter
För att vi också i fortsättningen ska kunna bedriva bred idrottsverksamhet önskar vi att Ni stöder vår
verksamhet genom att betala medlemsavgiften och registrera alla familjemedlemmar. Observera att
deltagande i sektionernas verksamhet förutsätter erlagd medlemsavgift i Vörå IF. Endel sektioner
uppbär även sektionsavgifter för att täcka merkostnaderna inom just den sektionen.
Medlemsavgift år 2019: 40 euro / familj, 16 euro / vuxen, 10 euro / barn. Skriv in namnen på
personerna som ni betalar avgiften för i fältet för meddelanden. Du kan också ge ett frivilligt
bidrag till föreningen via samma kontonummer.
Saajan tilinumero
Mottagarens kontonummer

Saaja
Mottagare

IBAN

FI23 5671 3420 0285 33

BIC

OKOYFIHH

Vörå Idrottsförening rf
Medlemsavgift 2019

Maksajan nimi ja osoite
Betalarens namn och
adress

Skriv in namn på medlemmar du betalar för i
meddelandefältet

Frivillig donation:_________eur
Viitenumero Ref. nr
Allekirjoitus Underskrift

Tililtä nro Från konto nr

Eräpäivä Förfallodag

Euro

€

SEURAINFO 2019
Vörå IF tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden urheilla ja kuntoilla monipuolisesti
hiihdon, mäkihypyn, laskettelun, jalkapallon, suunnistuksen ja juoksun parissa.
Ajankohtaista tietoa toiminnastamme löydät kotisivuiltamme, www.voraif.fi. Vörå IF on myös
mukana Facebookissa. Tykkää meistä niin saat aina tuoretta tietoa seuran ja jaostojen
tapahtumista.
Seuratoiminnassa tarvitaan auttavia käsiä toimitsijoiden, valmentajien, talkoolaisten ja aktiivisten
vanhempien muodossa. Ilman Teidän arvokasta apuanne ei toiminnasta tulisi mitään ja Vörå IF
haluaakin kiittää Teitä kaikkia! Mukaan mahtuu myös lisää porukkaa, eli tule mukaan jos yhdessä
tekeminen tuntuu hauskalta ja mielekkäältä!
Ullmax- ja Noname-tuotteita voi edelleen ostaa Vörå IF:n kotisivun kautta. Näin seura saa
provision, ostaja alennetun hinnan (koskee Noname-tuotteita) ja seura lisää tuloja toimintaan.
Jäsenmaksut
Jotta myös jatkossa pystyisimme harjoittamaan mahdollisimman laajaa toimintaa, toivomme Teidän
tukevan urheiluseuraa maksamalla jäsenmaksun ja rekisteröimällä kaikki perheenjäsenet
urheiluseuran jäseniksi. Osallistuminen jaostojen toimintaan edellyttää Vörå IF:n jäsenmaksun
suorittamista. Jotkut jaostot veloittavat myös jaostomaksun rahoittaakseen juuri sen jaoston
lisäkulut.
Jäsenmaksu vuonna 2019: 40 euroa / perhe, 16 euroa / aikuinen, 10 euroa / lapsi. Kirjoita
jäsenmaksun suorittavien henkilöiden nimet tilisiirtolomakkeen viestikenttään.
Voit myös halutessasi tehdä vapaaehtoisen lahjoituksen samalle tilille.
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

IBAN

FI23 5671 3420 0285 33

BIC

OKOYFIHH

Vörå Idrottsförening rf
Jäsenmaksu 2019

Maksajan
nimi ja osoite
Betalarens
namn och
adress

Kirjoita maksettujen jäsenten nimet viestikenttään

Vapaaehtoinen lahjoitus:_________eur
Allekirjoitus
Underskrift

Viitenumero Ref. nr

Tililtä nro Från
konto nr

Eräpäivä Förfallodag

Euro

€

