FC TWENTE WALL OF FAME

40 jaar FC Twente
40 jaar passie, hartstocht, emotie en verbondenheid
Passie, hartstocht, emotie en verbondenheid. Deze kreten horen bij
FC Twente en haar trouwe supporters. Ze geven een band weer die je zou
willen vereeuwigen. Zou jij ook niet voor altijd verbonden willen zijn aan
jouw club en stadion? Voor altijd deel uitmaken van FC Twente, dat kan!
Met een steen in de FC Twente, Wall of Fame.
De ‘FC Twente, Wall of Fame’ symboliseert de onafscheidelijke band van
FC Twente met haar supporters. De ‘Wall of Fame’ komt op de betonnen
muur rondom het speelveld. Op metalen panelen passeert 40 jaar historie.
Denk hierbij aan Jan Jeuring, topscorer aller tijden of aan Theo Pahlplatz,
FC Twente speler met de meeste interlands. Maar ook aan het seizoen
1968/1969 met FC Twente – Ajax 5-1 en aan de gewonnen KNVB-bekers
uit 1977 en 2001. De 12e man krijgt een plek op de ‘FC Twente, Wall of
Fame’ in de vorm van gegraveerde stenen. Door in de steen een persoonlijke tekst te laten graveren, kun jij als supporter jouw band met FC Twente
onderstrepen.

FC Twente biedt jou de unieke kans deel uit te maken van de ‘FC Twente,
Wall of Fame’. Hoe doe je dat?

1.
2.
3.
4.
5

Vul je persoonlijke gegevens in op de antwoordkaart.
Geef aan of je één of twee stenen wenst te kopen.
Geef aan welke tekst in de steen gegraveerd moet worden.
Verzend deze kaart naar FC Twente.
Na
. ontvangst van je betaling wordt je eigen steen binnen vier weken
opgenomen in de ‘FC Twente, Wall of Fame’.
6. Daarna ontvang je een ofﬁcieel certiﬁcaat als bewijs dat je een eigen
plek op de ‘FC Twente, Wall of Fame’ hebt gekocht.

Koop een steen als je voor FC Twente bent!

Ik wil 1 steen à 35 euro

postzegel

Ik wil een 2e steen à 30 euro

Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Rekeningnummer:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

FC Twente
Postbus 564
7500 AN Enschede

Hierbij machtig ik FC Twente om eenmalig een bedrag van ____ euro van mijn rekening
af te schrijven t.b.v. de ‘FC Twente, Wall of Fame’.
Handtekening:

- Op de stenen kunnen twee regels met maximaal 16 karakters ingevuld worden. Dit is inclusief spaties en leestekens. Vul
de gewenste tekst in blokletters in. Schrijf duidelijk. De gravering in de steen zal precies overeenkomen met de tekst die
hier ingevuld wordt. FC Twente is niet verantwoordelijk voor foutieve graveringen door onduidelijk schrijven.
- FC Twente kan geen garanties geven over de plaats van de steen op de muur. De stenen zullen binnen vier weken na
bestelling op de muur bevestigd worden.
- FC Twente behoudt zich het recht voor onfatsoenlijke teksten te weigeren.
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