Sponsorbrief 2022-2023
SC Dames Essevee
Ons eerste seizoen als supportersclub werd een enorm succes, dit willen we doorzetten in het
volgend seizoen. We hebben de corona periode doorstaan, verplaatsingen gemaakt, supporters
samen gebracht en bovenal het damesvoetbal in de kijker kunnen plaatsen.
Ons hoogtepunt was Winter Support, het evenement waar we gratis oliebollen schonken aan al
onze leden en de speelsters van SV Zulte Waregem. Dit initiatief zal zeker herhaald worden! Ook
staat er volgend seizoen een foot-diner op ons programma waarbij we de supporters willen
samenbrengen om een wedstrijd te volgen in combinatie met een diner.
De supportersclub zet zich volgend seizoen ook in op de jeugdwerking, alles is te volgen op onze
website.

Sponsoring van SC Dames Essevee
Om supporters op een aangename en eenvoudige manier te laten genieten van iedere wedstrijd
zullen wij instaan voor een goede organisatie. Bij uitwedstrijden voorzien wij vervoer aan de hand
van carpoolen. Wij rekenen enerzijds op lidgelden, inkomsten uit drankverkoop verplaatsingen en
evenementen. De organisatie kost een behoorlijke duit waardoor wij uw steun ten volste kunnen
gebruiken.

Sponsorbedrag
Wij geven u de volledige vrijheid om te kiezen hoeveel u wilt bijdragen aan onze supportersgroep.
Er is een minimumbedrag van € 50,00 voor een volledig seizoen. Dankzij uw steun kunnen we
verder werken aan de groei van de supportersclub van onze dames.
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Wat krijgt u terug voor uw sponsorbedrag?
Wij delen onze sponsoren op in 3 verschillende pakketten aan de hand van het sponsorbedrag.
In het Basic (+ € 50,00) krijgt u;




uw logo op ons bord*,
uw logo op onze poster bij evenementen.
uw logo op onze omslag op facebook.

In het Luxe (+ € 100,00) krijgt u;






uw logo op ons bord*,
uw logo op onze posters,
uw logo op onze omslag op facebook.
uw logo op onze website en applicaties.
tijdens onze evenementen krijgt u toestemming om banners te plaatsen.

Gaat u toch Loyal (+ €200,00), dan krijgt u;








*

uw sponsoring is geldig voor twee seizoenen!
uw logo op ons bord*,
uw groot logo op onze posters,
uw logo op onze website en applicaties,
uw logo op onze omslag op facebook,
tijdens onze evenementen krijgt u toestemming om banners te plaatsen.
als loyal wordt u sponsor van onze maandelijkse poll "speelster van de maand!"

logo wordt op forex gedrukt met afmetingen 30x20cm, hierbij vragen wij een goede kwaliteit
van uw logo in JPEG.
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Bevestiging van sponsoring aan SC Dames Essevee
Graag invullen en in tweevoud opmaken.

Bedrijfsnaam:

_________________________________________

Ondernemingsnummer: _________________________________________
Contactpersoon:

_________________________________________

E-mailadres:

_________________________________________

Telefoonnummer:

_________________________________________

Adres:

_________________________________________

Postcode + plaats:

_________________________________________

Website:

_________________________________________

Ik wil graag het volgende bedrag (in euro) sponsoren:

Min. € 50,00

Getal-notatie:

€ _________________________________________

Tekst-notatie:

_________________________________________

Overschrijving op het rekeningnummer: BE21 9734 1038 4503
met mededeling: SC Dames Essevee sponsoring 2022-2023 BEDRIJFSNAAM.

Bevestiging van het hierboven vermelde bedrag ten goede van SC Dames Essevee te sponsoren
voor het seizoen 2022-2023.
DATUM:

-

- 20__

HANDTEKENING + NAAM:

Hierbij bevestigt onderstaand bestuurslid van SC Dames Essevee het vermelde bedrag ten goede
van SC Dames Essevee als sponsoring te hebben ontvangen voor het seizoen 2022-2023.
DATUM:

-

- 20__

HANDTEKENING + NAAM:
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