Sponsor 2019/20
Midtfyns Volleyballklub er en klub, som lægger stor vægt på at arbejde især for
bredden i volleyballsporten, og vi arbejder konstant på at sikre klubbens fremtid
ved bl.a. at invitere børn og unge (kids- og teen-spillere) til at prøve spillet.
Selv om volleyball er en virkelig dejlig holdsport, kommer tilgangen ikke af sig
selv, og vi lever med et konstant behov for at styrke økonomien i en tid, hvor halleje og andre udgifter stiger, og tilskuddene falder.
Vi har mange gange tjent penge til klubben ved at hjælpe med forskellige opgaver,
og det er vi fortsat indstillet på, men er derudover nødt til at søge andre måder at få
dækket de udgifter, der er, - f. eks. i forbindelse med transport rundt i landet,
spilletrøjer, bolde, dommerhonorarer osv. Her kan du hjælpe!
Vi vil ikke love dig at din omsætning stiger, - eller at du på anden vis får en bedre
forretning af at støtte Midtfyns Volleyballklub, men vi garanterer dig, at du støtter
en god sag og en breddeidræt med plads til alle. Du får samtidig mulighed for at
profilere dig som socialt ansvarlig i lokalsamfundet.

Her er nogle forslag. Du kan:
1. Købe et digitalt støttemærke til din hjemmeside
2. Få dit logo på vores hjemmeside (ca.200 x 50 px)
3. Sponsorere kampbolde
4. Få dit reklametryk på spilletrøje, antal efter eget ønske
5. Give et kontant beløb efter eget ønske

kr. 500,- / år
kr. 600,- / år
kr. 600,- / bold
kr. 1000,- / spiller
kr. xxxxx,-

Vil du vide mere om klubben, kan vores hjemmeside måske give dig svar, ellers er
du altid velkommen til at kontakte
Formand Troels Sundstrup på tlf.: 40 32 40 81
– og, da vore sponsorer støtter os, støtter vi naturligvis også dem, så meget vi
kan!
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