Sponsoring
Dames/meisjes voetbalploeg FC DAMES TERNAT
Beste Ondernemer/zelfstandige,

U zult het ongetwijfeld al gemerkt hebben: Dames/meisjesvoetbal zit in de lift!
Sinds 2015 is het aantal meisjes onder de 14 jaar (U14) dat voetbalt, gestegen met meer dan 37%.
In de leeftijdscategorie U16 werd een stijging van 27% genoteerd. Vrouwen blijven ook steeds
langer voetballen want ook in de oudere leeftijdscategorieën zijn opmerkelijke stijgingen vast te
stellen.
Ook bij u in de buurt is meisjesvoetbal in opmars. In 2015 werd meisjesvoetbal bij FC Dames
Ternat in het leven geroepen met 1 ploeg. Sinds 2019 is FC Dames Ternat actief met 5
meisjesploegen en 2 damesploegen in competitie.
Gezien deze positieve evolutie van de club besloten wij om partner te worden in Outdoor Ternat.
Het grote voordeel van dit partnership is het gebruik van onder andere het kunstgrasveld in
Wambeek, de kleedkamers en de ruime en veilige parking. Zo kunnen wij o.a. een betere
voetbalopleiding geven aan onze speelsters en tevens het comfort bieden van een moderne club.
De versnelde aanleg van een 2de kunstgrasveld vergt echter ook bijkomende financiële
inspanningen. Daarom bekijken wij graag samen met u wat een sponsorship bij FC Dames Ternat
voor u zou kunnen bieden aan visibiliteit bij deze nieuwe doelgroep.
In bijlage vindt u een overzicht van de verschillende sponsorformules en enkele praktische
details. Wij lichten deze graag toe tijdens een bezoek van de sponsorverantwoordelijke. U
vindt de naam onderaan deze brief. Bezorg ons de gegevens van de persoon die we mogen
contacteren of wij zullen u tijdens de komende weken daar spontaan voor contacteren. Voor meer
info kan u ook altijd terecht op www.fcdamesternat.be.
Wij hopen dan ook vurig u te mogen verwelkomen als nieuwe sponsor van onze meisjes/damesploegen van FC Dames Ternat.
Wij danken u bij voorbaat en bieden u onze sportieve groeten aan.
Voor FC Dames Ternat,
Luc Borremans, voorzitter

Uw sponsorverantwoordelijke :

FC Dames Ternat vzw - Bosstraat 40, 1742 Ternat – secretariaat@fcdamesternat.be
Voorzitter: Luc Borremans, 0476 76 87 28, sponsoring@fcdamesternat.be

