FC Diesel VZW / FC Dames Ternat (09511)
Secretariaat/GC: Dehertog Marijke, Bosstraat 40, 1742 Ternat,
0478 71 54 20, secretariaat@fcdamesternat.be
Voorzitter: Luc Borremans 02 582 40 60 of 0476 76 87 28

Geachte Sponsor
Betreft : sponsoring Damesvoetbalploeg FC DAMES TERNAT / FC DIESEL VZW
Publiciteitsborden rond 1ste voetbalplein achter sporthal van Ternat
Sinds augustus 2013 speelt de eerste ploeg van FC Dames Ternat, actief in 2de provinciale KBVB Brabant, haar
thuiscompetitie- en bekerwedstrijden en oefenwedstrijden op het eerste voetbalterrein achter de sporthal
van Ternat, Van Cauwelaertstraat 40. Vanaf het seizoen 2017-2018 komt FC Dames Ternat met 4
meisjesjeugdploegen in competitie (U16, U14, U12 en U10). Zij spelen hun wedstrijden op terrein 2. Hierdoor
worden we een van de toonaangevende ploegen wat betreft meisjes- en damesvoetbal in Brabant. Maar
deze uitbreiding zorgt ook voor heel wat bijkomende kosten.
Het is mogelijk voor bedrijven/zelfstandigen om publiciteitsborden te sponsoren ten voordele van FC Dames
Ternat (a-ploeg en jeugdploegen) die worden opgehangen rond het eerste plein achter de sporthal.
Sponsoren kan onder volgende voorwaarden:
- bord van 1 X 2,5 meter kostprijs 350 euro
- bord van 1 X 5 meter kostprijs 650 euro
- bord groter dan 5 X 1 meter : prijs overeen te komen.
- eenmalige kost voor aanmaak van bord(en) is 75 euro + BTW per lopende meter.
- bovenstaande kostprijs is per seizoen en een contract heeft een looptijd van 3 jaar.
Naast FC Dames Ternat speelt ook KSKL Ternat met 3 ploegen op dit terrein. Daarnaast zijn er tal van
activiteiten in de kantine en op de aanpalende sportterreinen.
Zoals u kan merken is de sponsoring van een publiciteitsbord rond dit plein een interessante mogelijkheid om
uw zaak nog meer bekendheid te geven.
Voor meer info kan u contact opnemen met sponsorverantwoordelijke Luc Borremans via GSM 0476 76 87 28
of via mail borremansluc@gmail.com.
Meer info over de ploeg kan u terugvinden op de website www.fcdamesternat.be
Heb je interesse in andere vormen van sponsoring laat het ons dan zeker weten.
Wij danken U bij voorbaat voor uw financiële steun en bieden u onze sportieve groeten aan.
Voor FC Dames Ternat/ FC DIESEL vzw,

Luc Borremans
Voorzitter
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