
 

    
   
 
 

Ja, je leest het goed! Korfbalvereniging DOS is op zoek naar nieuwe sponsoren!  

DOS verloot daarom een iPad en andere prijzen onder alle leden en betrokkenen 

die een nieuwe sponsor aan de vereniging weten te binden. 

Nieuwe sponsoren zijn hard nodig vanwege de huidige verzwarende financiële  

lasten en bezuinigingen van de gemeente waar veel sportverenigingen mee te maken hebben. Help dus mee! 

Steun de club en wie weet ga jij er vandoor met een iPad of een mooie andere prijs!  

Deze mooie iPad is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Hilversum Vecht en Plassen. 

 

Hoe? 

Er zijn twee manieren om een nieuwe sponsor aan te dragen. 

 

Optie 1: VIND EEN NIEUWE BORDSPONSOR 

Rondom het kunstgrasveld hangen ruim 30 reclameborden. Er zijn toch nog een aantal plekken waar een mooi 

reclamebord kan hangen. Ook vallen er dit seizoen twee plekken vrij van huidige sponsoren. Dus ken jij een 

bedrijf, bijvoorbeeld je werkgever of weet je een bedrijf via familie, buren, vrienden of kennissen dat misschien 

interesse heeft in een reclamebord? Klop dan bij ze aan en haal ze binnen als nieuwe bordsponsor. Als lid hoef 

je alleen na te gaan of een bedrijf geïnteresseerd is. Een geïnteresseerd bedrijf kan worden aangemeld via het 

bijgevoegde formulier. De sponsorcommissie zal vervolgens contact met het bedrijf opnemen. Wanneer een 

overeenkomst is aangegaan, ontvang jij twee loten voor de verloting!  

Weet jij een bedrijf dat op een andere manier wil sponsoren? Laat dit weten aan de sponsorcommissie, want 

ook hiervoor kun je loten ontvangen. 

 

Optie 2: VIND NIEUWE LEDEN VOOR CLUB ORANJE (CLUB VAN 50) 

Vorig seizoen is de sponsorcommissie gestart met het werven van leden voor de club van 50, inmiddels 

omgedoopt tot Club Oranje. De eerste leden hebben zich intussen aangemeld. Deze club is in het leven 

geroepen om DOS financieel te steunen. De bijdrage hiervoor bedraagt 50 euro per jaar (dat is nog geen € 4,20 
per maand!). De leden van Club Oranje worden op een mooi bord in het clubhuis genoemd en ontvangen een 

certificaat van deelname aan de Club Oranje! 

Elk jaar worden de leden van Club Oranje uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst, waar onder het genot 

van een hapje en drankje wordt bepaald aan welk doel het batig saldo van de Club Oranje wordt besteed. Ook 

voor deze actie geldt: heb jij een vader, moeder, opa, oma, oom, tante, buurman, buurvrouw, vriend of kennis 

met een DOS-hart? Haal ze over om lid te worden van Club Oranje en ontvang één lot voor de verloting! Je kunt 

natuurlijk ook zelf lid worden van de Club Oranje! 

 

Sponsor gevonden? 

Heb jij een nieuwe sponsor gevonden? Fantastisch! Vul het aanmeldingsformulier in op de achterkant van deze 

brief en lever het formulier in bij de sponsorcommissie. Een digitale versie van het formulier kun je vinden op 

www.dos-westbroek.nl/. Het formulier mag uiteraard ook worden gemaild naar sponsoring@dos-westbroek.nl 

Op de DOS website staat een lijst met bestaande (reclamebord) sponsoren, deze hoeven natuurlijk niet meer te 

worden benaderd voor een reclamebord. 

 

Verloting 

Let op: de verloting gaat alleen door als er 15 loten zijn uitgegeven door de sponsorcommissie. Hoe meer loten 

je verdient, hoe meer kans op een mooie prijs. Via de website kun je bijhouden hoeveel loten er zijn 

uitgedeeld. De verloting vindt plaats tijdens het Rabobank Stratenkorfbaltoernooi op 15 juni 2013. 

 

Vragen? 

Voor meer informatie over de actie kun je terecht op www.dos-westbroek.nl. Hier vind je ook informatie over 

Club Oranje en de reclameborden. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met iemand van de 

sponsorcommissie (Piet en Wilco) of stuur een e-mail naar sponsoring@dos-westbroek.nl. 

De sponsorcommissie hoopt op jullie inzet om nieuwe sponsoren en/of Club Oranje leden aan te dragen. Wij 

hebben jullie steun echt nodig! 

Vind een nieuwe sponsor voor D.O.S 

….. en win een iPad! 
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Help DOS en doe mee! 
 

   Aanmelden nieuwe bordsponsor 
 

 

Bij deze draag ik, ………………………………………………………………………………………… (voor + achternaam)  
onderstaand bedrijf aan als nieuwe bordsponsor van DOS: 

 

Naam bedrijf:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Contactpersoon:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres en woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Website:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

   Aanmelden nieuw Club Oranje lid 

 

Bij deze draag ik,………………………………………………………………….………………………..(voor + achternaam) 
onderstaand persoon aan als nieuw Club Oranje lid: 

 

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adres en woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Bank/gironummer:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Hierbij machtig ik, ………………………………………………………………………………………….(voor + achternaam) 
Korfbalvereniging DOS om jaarlijks € 50,00 automatisch af te schrijven voor het lidmaatschap van 
Club Oranje. 

 

Handtekening:        Plaats en datum: 

 

 

 

 


