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fijdens de festivitelten ter gelegenheid. van het veertlgjarig
bestaan van T.0.G.ris gedurende de reunie van oud-leden besloten,
om zodra het verkrijgen van het eigen terrelncomplex inderd.aad
verwezenlijkt zou word"en een actle te ondernenenrteneinde bij de
opening van het eigen T.0.$.-sportpark een eadeau aan te bied.en.
Thans is bekendrdat de gewenste vergunningen binnen zijn of
komen en dat als alles voorspoeiLig verloopt de competltie in het
seizo ea
op ons eigen complex aan de Charloisse lagedijk
gespeeld-197O/71
zal word.en; het zal de huldige T,O.G.-generatie een
vreugde zitrn de oude T.0.G. garde in het nieuwe clublokaal hartelijk te

verwelkomen.
Gezien bovenvernelde afspraak cioen wij thans een koep op u
als oud,-liil: Sluit u aan bij iie actie van-de oud-led.en van onz"e
vereniging;heel veel jaren hebben wij pteizier beleefd. aan ons
lidmaatsghap;laten wij er nu aan med.ewerken dat onze verenlging
haax taak in de toekomst nog beter aar kunnen vervullen.
0nderstaand.e strook wijst U d.e weg hoe te handelen:
\aat_uw gave of toezegging voor regelmatige betaling van een bepaald bedrag over^ een bepaalde periode een werkellj[e daail ziTn
voor ons aller T.0.G.;met spanning zien wij uw rea6tie tegemoet.
D e i ni t ia,t i ef nerners ,

voor
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Fetaflng }ran vanaf. hefe.^n 'crB,r aIs
ffiaatsvind"en:
op gironr. 7O9 van de Atroemene Bank Nederland N.V.
Dorpsweg 1 g rRotterclam
ten gunste van rekening rrr . : 5032507
91
ten name vant OUI-I'EDEN ACTIE T.0. G,
t'OU}-IEDEN ACIIE f . O. G. It

l.s.

0p grond van de mij g,ezonden elrculaire deel ik U meclerdat
ik aan d'eze actle wens deel te nemen en bereid ben te betalen:

a) F.....,............,........8,1s

eenmalige gift
b) F..............
o...........
rp@f, maanCl OVgf .. o..maand.en (Uiterlijk tot 3o/12-t70)
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