FC Dames Ternat vzw (09511)

Ternat, Postdatum
Geachte Sponsor
Betreft : sponsoring Damesvoetbalploeg FC DAMES TERNAT VZW Publiciteitsborden

2018 is voor FC Dames Ternat al een jaar met veel nieuws geweest. Zo zal onze damesploeg worden
opgesplitst in een competitieve en een recreatieve ploeg. Daarnaast gaan we deel uitmaken van Outdoor
Wambeek, waar de aanleg van een synthetisch terrein en bijkomende kleedkamers ons zal toelaten om de
voetbalopleiding van onze speelsters nog verder te verbeteren. Komend seizoen zullen we de kaap van 100
speelsters overschrijden en met 6 ploegen in competitie uitkomen. Dit heeft natuurlijk ook een belangrijke
impact op ons jaarlijks budget. Daarom doen wij een beroep op uw financiële steun.
Het is mogelijk voor bedrijven/zelfstandigen om publiciteitsborden te sponsoren ten voordele van FC Dames
Ternat (dames- en jeugdploegen) die worden opgehangen rond het terrein. Afhankelijk van waar de ploegen
spelen kan de sponsor de keuze maken rond welk terrein zijn bord geplaatst wordt.
De terreinen waar wij spelen worden ook nog door andere voetbalclubs gebruikt.
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.
Voor meer info kan u contact opnemen met sponsorverantwoordelijke Stefaan Cordier 0495 22 24 27 of Luc
Borremans 0476 76 87 28 of via mail sponsoring@fcdamesternat.be.
Meer info over onze club 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.
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