Freonen fan it fierljeppen!
Een paar jaar geleden zijn wij gestart met het opbouwen van een bestand aan “freonen fan it
fierljeppen”. Het verheugt ons zeer dat wij inmiddels al een groot aantal freonen hebben mogen
verwelkomen. Dit onderstreept de speciale familiaire sportband die aanwezig is rond het fierljeppen,
die o.i. eeuwig moet blijven bestaan, zo vindt het FLB.
Uiteraard ontvangen jullie als de freonen ook het ledenblad “Op „e Skâns”, tevens hopen wij jullie het
komende seizoen weer bij de wedstrijden te mogen verwelkomen.
Hartelijk dank voor uw zeer gewaardeerde support en tot ziens!
Met vriendelijke sportgroet, Bestuur FLB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eregalerij van “freonen fan it ljeppen”

Elly Adema, Aduard
Dirk Bout, Poortugaal
Gerrit & Gerdien Procee-Fonk, Burgum
Petrus de Vreeze, Bakhuizen
Ankje Wybenga, Kootstertille
Peter Velthuis, Winsum
Sjoukje Jorritsma, Drachten
Pieter Yntema, Numansdorp
Siebe en Tine vd Wal-Postma,It H‟skip
Gerrit Adema, Warten
Jan van der Laan, Creil
Albert Oost, Buitenpost
Tjabel Klok, Opeinde
Pieter Hielema, Kockengen
Jellie van der Meulen, Burgum
Henriëtte Bos, Rotterdam
Ids Woudwijk, Menaldum

Sjors Eiling, Workum
Siebe M. vd Wal, Workum
Bauke Nauta, Leeuwarden
Tjipke van Gosliga, Leeuwarden
Jentsje Brouwer, Frjentsjer
Jantina de Vreeze-vd Wal, Kortenhoef
Gelf de Boer, Veenendaal
Petra Walsweer, Heerenveen
Pieter Sikma, Hartwerd
Rob Kerkhoven, Heerenveen
Rients van der Wal, It Heidenskip
Fouke de Vries, It Heidenskip
Jinke Kuperus-Hoekstra, Wirdum
Douwe Boersma, Amersfoort
Foppe de Vries, Buitenpost
Gini Lettinga, Winsum

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altijd al freon oftewel donateur van het Frysk Ljeppers Boun willen worden?
Dit kan, voor slechts € 10,00 per jaar kunt u ons steunen!

Als tegenprestatie ontvangt u dan in ieder geval:
 Jaarlijks ons ledenblad “Op e Skâns” met allerlei informatie en wetenswaardigheden;
 Korting op alle FLB uitgaven; boek, video, cd, kalender, fryske wurdlist, spelboekje, etc.
 U bent van harte welkom als belangstellende op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
(ALV).
 Daarnaast zullen wij u -in samenwerking met de Ljeppers Vereniging - uitnodigen voor
gezellige activiteiten rond het ljeppen zoals bowlen of volleyballen.
 Verder een eervolle vermelding van uw naam in de eregalerij van “freonen fan it ljeppen”.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zal worden bekeken of dit aanbod/de
tegenprestatie nog kan worden uitgebreid.

Wij hopen dat u ook enthousiast bent geworden en het fierljeppen wilt steunen. Vul hieronder uw
gegevens in het stuur het formulier op of breng het even langs de commentaarbus tijdens een
wedstrijd.
Alvast bedankt!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldingsformulier:

Ja, ik wil freon/freondinne worden van “it fierljeppen” en machtig het Frysk Ljeppers Boun om
jaarlijks* (in de maand januari) € 10,00 af te boeken van mijn
bank/giro-rekening, nr.:……………………………
Voornaam:

…………………………………………………………………….……………………………………………………………… m/v **

Achternaam:

………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…….

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode:

………………………… Woonplaats: …………………………………………………………………………………….……

Geboortedatum:

………………………………………………………………………………………………………………………… (dd/mm/jjjj)

Telefoonnummer:

…………………………………………………..………………………………………………………………...…………………………..

E-mail adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

Handtekening:

……………………………………

Plaats en Datum:

………………….……..……………………………………

Ledenadministratie FLB t.a.v. Johanna Deinum, Sluisweg 33 te Lemmer (8531 DJ).
*betreft: donateurschap per jaar, steeds van 01/05 t/m 30/04, opzeggen voor 01/05. ** doorhalen wat niet van
toepassing is
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

