Tips om zelf je VGTeam te sponsoren
Oktober 2016

Beste VG-Biljarter,
Zoals jullie wel weten, organiseert onze commissie jaarlijks de nationale PK-finale in
Hoorn en vanaf 2017 de nationale Team-finale in Egmond aan Zee. Daarvoor is veel geld
nodig en het wordt voor ons steeds moeilijker om dat bij elkaar te krijgen. Misschien is
het wel een goed idee om als VG-biljarter ook zelf actie te ondernemen om geld in te
zamelen voor je eigen team!
Bespreek het eens met je teamgenoten; ideeën ontstaan vaak vanzelf als je daar samen
eens over gaat nadenken. We geven je een paar tips:

Doe iets
Doe iets bijzonders of ongewoons en vraag daar geld voor. Je kent dat wel: rondjes
hardlopen of fietsen, maar het kan ook wat spannender als je een week lang je mobieltje niet zult gebruiken of zo. Of wat te denken van auto’s wassen of klussen in en rond
het huis. Alles is mogelijk !

Verkoop iets
Dat kan natuurlijk in de vorm van een rommelmarkt, maar je kunt natuurlijk ook iets
samen maken (bijvoorbeeld taarten of speelgoed) en dat verkopen.

Organiseer iets
Dat kan van alles zijn natuurlijk: een expositie van zelfgemaakte schilderijen, een speurtocht, een biljarttoernooi of een karaoke-wedstrijd.

Heb je een lekker bedrag opgehaald? Laat het ons weten (via hanseekels@gmail.com)
en we gaan dat publiceren, zodat iedereen kan leren van de successen van een ander.

VOORBEELD BRIEF OM MEE TE GEVEN AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING

Sponsorbrief

Biljartclub [naam en eventueel logo]
[plaats, datum]
Aan onze potentiële sponsors,
In februari 2016 zal biljartclub [naam] mee doen aan de Nederlandse Kampioenschappen biljarten voor Gteams. Dit evenement zal plaats vinden in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.
De organisatie van dit toernooi zal een gedeelte van ons verblijf daar bekostigen en tevens zullen al onze leden
een eigen bijdrage moeten betalen. Helaas zijn onze leden niet echt kapitaalkrachtig en komen wij geld te kort
om dit unieke weekend op een prettige manier te kunnen laten verlopen. Wij komen o.a. geld te kort om het
verblijf en het vervoer te bekostigen.
Aan u de vraag of u ons zou willen sponsoren?
Mede door uw bijdrage zal dit voor de biljartclub een unieke belevenis worden met hopelijk als eindresultaat
de NEDERLANDSE TITEL.
Bedankt voor uw aandacht en uw financiële bijdrage!

Namens biljartclub [naam] de hartelijke groeten,
[ondertekening]

P.S. natuurlijk houden wij u op de hoogte van het behaalde resultaat!

