Wervingsactie donateurs en sponsoren

Beste leden,
Donateurs en sponsoren vormen een belangrijke financiële steunpilaar van de
vereniging, naast natuurlijk de contributies en acties. Het gaat hierbij om
personen en bedrijven die K.V. Mid-Fryslân een warm hart toe dragen. De infosponsorflyer schetst een beeld van K.V. Mid-Fryslân als een unieke club in vier
dorpen met honderden actieve mensen. Dat is iets waar we trots op kunnen
zijn.
In de komende maand willen we met deze wervingsactie een beroep doen op
het grote netwerk van onze eigen leden. Via deze 200 betrokken gezinnen
hopen we ondersteuning te krijgen bij het werven van nieuwe donateurs en
sponsoren.
Personen kunnen de vereniging ondersteunen als donateur (va €20 per jaar) en
als Club van 50 van Mid-Fryslân (va €50 per jaar). Jullie kunnen het
aanmeldformulier laten invullen en weer inleveren bij jullie contactpersoon
voor deze wervingsactie. Wil de betreffende persoon het liever later zelf
inleveren dan staat op het aanmeldformulier het inleveradres of e-mail adres
waar het naar opgestuurd kan worden. Extra formulieren kunnen van
ledenpagina op onze site gedownload worden. De donatie wordt jaarlijks in
maart via incasso geïnd.
Bedrijven kunnen kiezen om mee te doen met de Club van 50 van Mid-Fryslân
of voor een van de sponsorproducten. Voor Club van 50 kan het
aanmeldformulier ingevuld worden. Is er belangstelling voor sponsoring, geef
dan aan de contactpersoon van de wervingsactie of aan de sponsorcommissie
door met wie je gesproken hebt. De sponsorcommissie neemt vervolgens
contact op met het bedrijf. De bijgevoegde info-sponsorflyer geeft een beeld
van de mogelijkheden.
Sponsoren en Club van Mid-Fryslân leden worden jaarlijks uitgenodigd voor
een thema-avond.

Hebben jullie familie of kennissen die jullie warm kunnen maken om onze
vereniging als persoon of als bedrijf te ondersteunen? Denk aan: pake en
beppe als trouwe fans of die oud-korfballer in je straat, je oom die een eigen
bedrijf heeft of je baas die op maandag naar je weekendprestaties vraagt.
Onderdelen wervingsactie
• Ledenbrief
• Info-sponsorflyer K.V. Mid-Fryslân
• Aanmeldformulier donateur
• Aanmeldformulier Club van 50 van Mid-Fryslân
We willen binnen een maand na de start de balans opmaken en hopen dan
jullie een fantastisch resultaat te kunnen melden. Natuurlijk gaan we ook
verderop in het seizoen door met het werven van donateurs en sponsoren.
Contactpersonen wervingsactie
Selectie 1, 2

Afke Zijlstra

afke@kvmidfryslan.nl

MF 3, 4, 5 en MW:

Irene Atema

info@kvmidfryslan.nl

Jeugdteams Reduzum: Sigrid Tijssen

s.tyssen@upcmail.nl

Jeugdteams Akkrum:

Leonie Flinterman

leonie@kvmidfryslan.nl

Jeugdteams Grou:

Sjoukje Wesseling

sjoukjehoeksma@hetnet.nl

Jeugdteam Warten:

Abe Schippers

abe.schippers@gmail.com

Sponsorcommissie:

Hans Smorenburg

hans@kvmidfryslan.nl

NB Formulieren en flyers ook te vinden op
https://www.kvmidfryslan.nl/leden/

