
 

                                   
 WORD FAMILIE VAN 

MENEER 
MONSTER                                       

 VOLLE NEEF 
2 vrijkaarten + 
Familiedag  
50 euro per jaar 

VERRE NICHT  
1 vrijkaart + 
familiedag  
 25 euro per jaar

SCHOON BROER of ZUS  
3 vrijkaarten + 
Familiedag  
100 euro per jaar

LIEVE BROER of ZUS  
4 vrijkaarten + 
Familiedag  
150 euro per jaar

VIEZE OOM 
5 vrijkaarten + 
Familiedag  
250 euro per jaar 

OOM of TANTE  
6 vrijkaarten + 
Familiedag  
300 euro per jaar 

STIEFVADER of STIEFMOEDER  
7 vrijkaarten + 
Familiedag  
400 euro per jaar 

SUIKER OOM of RIJKE 
TANTE 
Familiedag  
500 euro per jaar 

PAPA of MAMA  
De Mol of Gruffalo 
voorstelling bij u 
thuis + Familiedag  
1500 euro per jaar

ROYAL FAMILY  
Wordt donateur 
als organisatie 
of bedrijf!



           Familie van Meneer Monster 
Wilt u onderdeel worden van de leukste familie van 

Nederland? Welkom bij de club! 
  
U kunt een plekje in onze stamboom vergaren door ons te 
sponsoren met een bedrag.  
In ruil voor uw betrokkenheid en enthousiasme geven wij 
vrijkaarten weg, houden we u op de hoogte van onze 
plannen en zien we elkaar elk jaar op onze Familiedag. 
  
U helpt ons er enorm mee! Vraag gerust om meer info. 

U kunt ook dit formulier thuis invullen, er een foto van maken 
en het ons mailen.  
Voor meer informatie over ons en de familie: 
www.meneermonster.com/familie  

IBAN: NL42 RABO 0191 8493 91  
  
mail-adres: info@meneermonster.com

 
 0 Ik machtig Meneer Monster om het jaarlijkse bedrag  
 van €… 
 per onderstaande datum ieder jaar af te schrijven van   
 onderstaand rekeningnummer tot wederopzegging per    
 e-mail of post. 
 
 0 Ik betaal eenmalig het jaarlijkse bedrag van € … met   
 cash/PIN 

Naam:  
Mail-adres:  
Adres: 
Postcode + Woonplaats:  
Aantal gezinsleden: 
 
Rekeningnummer IBAN: 

HANDTEKENING     PLAATS + DATUM  

http://www.meneermonster.com/familie

