
BESTELFORMULIER (BESTEMD VOOR LEDEN!)
In te vullen en te ondertekenen en vervolgens op te sturen of in te leveren naar c.q. bij S.V. Grol 100, 
p/a Jan Steenstraat 25, 7141 XH Groenlo, te mailen naar info@svgrol100.nl of af te geven in het Sportcafé van S.V. Grol 
op het sportpark Den Elshof in Groenlo. Vervolgens krijgt een ieder, die een bestelling heeft geplaatst, persoonlijk bericht 
waar en wanneer de bestelde zaken afgehaald kunnen worden.

JUBILEUMBOEK

Het betreft hier een exclusief full colour hardcoverboek met een formaat van 29,5 cm bij 29,5 cm. 
Een boek dat maar liefst circa 400 pagina’s telt met veel verhalen, interviews, anekdotes, alsmede een schat aan foto’s, 
waaronder tevens markante ‘oude kiekjes’ op glanzend luxe papier. Een boek dat ieder Grollid in zijn of haar bezit wil hebben.

PRIJS: € 15,00 na 23 september 2018 voor iedereen

PRIJS: € 12,50 bij voorinschrijving tot en met 23 september 2018 voor niet-leden

PRIJS: € 10,00 bij voorinschrijving tot en met 24 augustus 2018 voor leden 

JUBILEUM GROLSCH (S.V.  GROL) BEUGEL

Zeker onder het motto ‘100 jaar s.v. Grol = 100 jaar Grolsch!’, wil de echte liefhebber, en daaronder zeker vele Grolleden, 
deze unieke beugel graag in hun armen sluiten. Een waar collectors item en dat in dit geval niet alleen voor de echte (Grolsch) 
verzamelaar. Een kleurrijke beugelfles, die 1½ liter overheerlijk Grolsch Premium Pilsner bevat.

PRIJS: €    9,50 na 23 september 2018 voor iedereen

PRIJS: €    7,50 bij voorinschrijving tot en met 23 september 2018 voor niet-leden

PRIJS: €    7,50 bij voorinschrijving tot en met 23 september 2018 voor leden

PRIJS: €    5,00 bij voorinschrijving tot en met 24 augustus 2018 voor leden en dat in combinatie met het jubileumboek!

LET WEL! LEDEN VAN DE SPORTVERENIGING GROL, DIE IN DE PERIODE T/M 24 AUGUSTUS 2018 
ZOWEL EEN JUBILEUMBOEK ALS EEN JUBILEUM GROLSCH (S.V. GROL) BEUGEL BESTELLEN, 
BETALEN DAARVOOR NIET € 24,50 MAAR € 15,00!

Ondergetekende (voor- en achternaam):

Adres:            Postcode en woonplaats:                                                      

Telefoon:            E-mailadres:

Bestelt hierbij (aantal in te vullen!):

_______ o Jubileumboek (€ 10,00) 

_______ o Jubileum Grolsch (s.v. Grol) Beugel (€ 7,50)

_______ o Jubileumboek én Jubileum Grolsch (s.v. Grol) Beugel (samen voor € 15,00)

Hij/zij verleent hierbij een incasso-machtiging aan de Stichting S.V. Grol 100 jaar om 
éénmalig het voor de bestelling verschuldigde bedrag te laten afschrijven van zijn/haar

Banknummer:

Groenlo, (gelieve datum in te vullen), Handtekening:




