FC Dames Ternat vzw (09511)

Ternat, Postdatum
Geachte Sponsor
Betreft : sponsoring 2018 Damesvoetbalploeg FC DAMES TERNAT VZW
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.
Wij zoeken nieuwe sponsors om ons voetbalproject te ondersteunen voor enerzijds ons Dieselboekje dat ter
gelegenheid van de smulavond van vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2018 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.
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