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 HOOFDSPONSOR        HOOFDSPONSOR JEUGD 

Beste sponsoren van onze vereniging, 

 

Het zijn zeer bijzondere en ook moeilijke tijden! Niet alleen voor u als ondernemer, maar zeker ook voor Walram. We hopen dat  u er in 

geslaagd bent uw activiteiten zo goed als mogelijk weer op te starten dan wel te continueren, gezien de nog steeds geldende Corona 

maatregelen. 

Ook wij als Walram hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten en diverse acties ondernomen om het afgebroken seizoen 2019/2020 

op een financieel zo gezond mogelijke wijze af te sluiten. Denk hierbij aan optimale gebruikmaking van de steunmaatregelen en 

bezuinigingen daar waar mogelijk. Dit lijkt goed gelukt te zijn en nu richten we ons vizier op het seizoen 2020/2021. 

 

Alhoewel er voor ons als Walram net zoals voor u nog veel onzekerheid heerst, gaan we er wel vanuit dat we voor het seizoen 2020/2021 

extra inkomsten dienen te genereren en daarnaast ook nog zullen moeten bezuinigen op onze uitgaven. We zijn momenteel druk bezig met 

het opstellen van onze ‘Corona-begroting’ en om extra inkomsten te genereren hebben we navolgende twee initiatieven opgepakt. 

 

1. We hebben onze jeugdleden bereid gevonden om onder aanvoering van onze Jeugdcommissie en de jeugdleiders loten van de 

Grote Clubactie te gaan verkopen. De loten zijn inmiddels besteld en zullen dit najaar door onze jeugdleden in Valkenburg en 

omstreken verkocht gaan worden. 

2. Onze senior leden zullen seizoen/steunkaarten gaan verkopen a raison van €25 per stuk waarmee alle thuiswedstrijden van ons 

eerste elftal bezocht kunnen worden. Dit zijn 13 wedstrijden en een los entreekaartje kost normaal €3. Gelukkig is het naar de 

huidige stand van zaken weer mogelijk om bij de aanvang van de competitie toeschouwers op ons sportpark te ontvangen! 

 

Met beide bovenstaande initiatieven ondersteund door alle leden van Walram hopen we als bestuur voldoende extra financiële middelen 

te genereren om het voortbestaan van Walram in de toekomst ook te kunnen garanderen. Vooralsnog hebben we er bewust niet voor 

gekozen om de contributie te verhogen. 

 

We zouden u als zeer gewaardeerde sponsor graag de mogelijkheid willen geven om aan te sluiten bij ons initiatief van 

seizoen/steunkaarten en wel als volgt. Op de achterzijde van de kaart zullen we vermelden dat de eigenaar van de kaart bij de sponsoren 

die hieraan meedoen een ‘extraatje’ ontvangt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een gratis tweede kopje koffie, 10% korting op een 

hoofdgerecht, 5% korting op een andere dienst die u levert, etc. De aan deze actie deelnemende sponsoren zullen we goed zichtbaar 

opnemen op onze website met daarbij aangegeven het extraatje voor de eigenaar van de kaart. 

 

Mogelijk dat deelname aan deze actie voor u als sponsor ook interessant is om op deze wijze (extra) klanten aan te trekken. In dat geval is 

er wat ons betreft sprake van een ‘win-win-win-situatie; voor u als sponsor extra klanten, voor de kaarthouder een leuk extraatje en voor 

ons als Walram wordt het daardoor mogelijk gemakkelijker om de kaarten te verkopen. 

 

We verzoeken u om ons te laten weten of u als sponsor aan deze actie wenst deel te nemen en zo ja, welk extraatje u aan de kaarthouder 

kunt aanbieden. Dit kan eenvoudigweg via een reply op deze email. 

Heel veel sterkte de komende tijden en blijf vooral gezond! 

Bestuur VV Walram 
 


