Betreft: bordsponsoring langs het nieuwe hoofdveld vanaf het seizoen 2020/2021

Beste ON-er,

Sinds het seizoen 2020/2021 beschikken we bij Oranje Nassau over een gloednieuw kunstgras op het
hoofdveld.
Helaas hebben we sinds de corona-crisis nog beperkt gebruik kunnen maken van dit nieuwe
kunstgrasveld. Als bestuur van Oranje Nassau zijn wij echter enorm blij met het nieuwe
kunstgrasveld. Ten eerste omdat we hiermee beter bestand zijn tegen onvoorziene tegenwerking van
'moeder Natuur' (lees: afgelastingen!). Omdat het nieuwe hoofdveld ook als trainingsveld gebruikt
kan worden, lost dit ook een groot deel van het ruimtetekort met betrekking tot de trainingsavonden
op. En niet te vergeten... het nieuwe hoofdveld kan een enorm positief effect hebben op de
uitstraling van Oranje Nassau op de gasten die we wekelijks op ons sportcomplex mogen ontvangen
(zodra de maatregelen dat weer toelaten uiteraard).
Wij menen dat niet alleen Oranje Nassau, maar ook eventuele nieuwe sponsoren mee kunnen
profiteren van het nieuwe uiterlijk van ons hoofdveld. En daar kunnen wij jouw hulp goed bij
gebruiken!
We bieden nieuwe sponsoren de kans om een prominente plek langs het hoofdveld te verkrijgen in
de vorm van bordsponsoring voor € 250,- per jaar, met een looptijd van 3 jaar. Heb jij een familielid
of een vriend, of ken je een organisatie die cqbedrijf dat mee wil profiteren van ons nieuwe
hoofdveld? Dan levert het jou ook wat op! Mocht jij een sponsor vinden die zich via deze weg graag
aan Oranje Nassau verbindt, dan krijg jij voor het eerstvolgende seizoen € 50,- korting op je
contributie.
Heb jij contact met iemand die zich via deze weg graag aan Oranje Nassau verbindt? Neem dan
contact op met een van de bestuursleden, dan gaan wij graag in gesprek met de betreffende partij.

Met sportieve groet,
Het Bestuur van Oranje Nassau
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