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Geachte Sponsor

Betreft : sponsoring 2017 Damesvoetbalploeg FC DAMES TERNAT / FC DIESEL VZW
Nu onze Belgische voetbaldames ( Red Flames ) komende zomer voor het eerst deelnemen aan het
Europees kampioenschap zal het meisjes- en damesvoetbal in ons land een geweldige boost krijgen .
Damesvoetbalclub FC Dames Ternat is de laatste jaren al pijlsnel gegroeid. We tellen op dit moment meer
dan 80 speelsters en komen vanaf seizoen 2016-2017 met 5 ploegen in competitie (1 a-ploeg en 4
jeugdploegen). Dit heeft natuurlijk ook een belangrijke impact op ons jaarlijks budget. Daarom doen wij een
beroep op uw financiële steun.
Mede door de snelle uitbouw van de jeugdwerking zoeken wij nieuwe sponsors om ons meisjesvoetbalproject te ondersteunen voor enerzijds ons Dieselboekje dat ter gelegenheid van de smulavond van
vrijdag 29 en zaterdag 30 september 2017 in het Parochiehuis van Wambeek op een duizendtal exemplaren
selectief wordt verspreid ( deels op papier deels digitaal) en anderzijds voor de onderleggers van deze
smulavond.
Je kan als sponsor kiezen voor één of meerdere vakjes in het boekje en/of één of meerdere vakjes op één of
beide onderleggers van het Smulfestijn. Per vakje in het boekje of de onderlegger is de prijs 30 euro. Voor
de sponsoring van 1 vak in het boekje en 1 vak op een onderlegger betaal je 50 euro (2 vakken op elk is 100
euro enz…).
Wil je ons op een andere manier ( publiciteitsbord, matchbal, kledij, sporttassen,drukwerk, tombolaprijzen,..
) steunen laat het ons weten sponsoring@fcdamesternat,be of via je sponsorverantwoordelijke
onderaan deze brief.
Wij hopen dat wij een beroep mogen doen op uw milde steun om zo onze dames- en
meisjesvoetbalploegen te ondersteunen. Indien U verkiest de sponsoring per overschrijving te regelen dan
kan u het bedrag overschrijven op rekening BE28 0012 9845 3720 van Damesvoetbalclub FC DIESEL vzw
met de vermelding sponsoring boekje en /of sponsoring onderlegger. Gelieve ons het gewenste logo te
bezorgen.
Bij betaling ontvangt U binnen de 2 weken een officieel sponsorattest. Later ontvangt u een exemplaar van
het boekje en/of de onderlegger(s).
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
Uw sponsoringverantwoordelijke bij FC Dames Ternat/FC Diesel VZW : Luc Borremans 0476/76 87 28
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