Voorbeeld e-mailbericht
Om naar jullie sponsoren te sturen

Onderwerp: Samen met u en onze leden een nieuw
clubhuis realiseren!
Beste sponsor,
Al tijden dromen we van een gezonde vereniging met moderne
faciliteiten. We willen dat onze leden plezierig kunnen sporten,
nu én in de toekomst. Op dit moment ligt onze prioriteit bij de
bouw van een nieuw clubhuis. Om dit te kunnen bekostigen
gaan we gebruikmaken van een crowdfunding website. Door
middel van veel (kleine) donaties hopen we onze droom te
kunnen realiseren.
U kunt op verschillende manieren bijdragen. Via
www.[jouwclub].steundeclub.nl komt u op onze eigen
clubpagina, waarop ons eerste project, een nieuw clubhuis,
inmiddels is aangemaakt. In de toekomst komen hier ook
andere projecten bij. Op ons wensenlijstje staan bijvoorbeeld
ook nog een kunstgrasveld en een digitaal scorebord. U kunt
ons helpen door een geldbedrag te doneren of een
tegenprestatie aan te bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
een kortingsvoucher of proefpakket van uw product of dienst die
voor een bepaald bedrag aan onze donateurs kan worden
aangeboden. In ruil voor uw bijdrage biedt onze clubpagina
ruimte voor uw bedrijfslogo.
Via Facebook, Twitter en onze website is te volgen wat de
status is van onze projecten. Wij stellen het zeer op prijs
wanneer deze berichten worden gedeeld met uw sociale
netwerk en dat van uw medewerkers. Op deze manier proberen
we zoveel mogelijk aandacht te genereren voor onze club en
het behoud daarvan.

Mocht u meer informatie willen of vragen hebben over dit
platform, onze projecten of de sponsormogelijkheden, kunt u
uiteraard contact met ons opnemen. Wij vertellen u graag meer
over onze plannen.
Een bloeiende sportvereniging,
dát fiksen we samen!
Alvast enorm bedankt voor je hulp!
Hartelijke groet,
…

Voorbeeld e-mailbericht
Om naar jullie leden te sturen
Onderwerp: Help ons aan een nieuw clubhuis!
Beste leden,
Al tijden dromen we van een gezonde vereniging met moderne
faciliteiten. We willen dat onze leden plezierig kunnen sporten,
nu én in de toekomst. Op dit moment ligt onze prioriteit bij de
bouw van een nieuw clubhuis. Om dit te kunnen bekostigen
gaan we gebruikmaken van een crowdfunding website. We
hopen zo door middel van donaties onze plannen te kunnen
realiseren. En natuurlijk hebben we daar jouw hulp bij nodig!
Op www.[jouwclub].steundeclub.nl vind je onze clubpagina
waarop het eerste project, een nieuw clubhuis, inmiddels is
aangemaakt. In de toekomst willen we hier meerdere projecten
plaatsen, want op ons wensenlijstje staan bijvoorbeeld ook nog
een kunstgrasveld en een digitaal scorebord.
Jullie kunnen een bijdrage leveren door te doneren en/of binnen
het project een actie te starten. Denk daarbij aan een
sponsorloop, het verkopen van zelf gebakken cake of het
inzamelen van lege flessen. Zo kun je alleen, met je team of
met een aantal sportvrienden een tegenprestatie leveren
waardoor het nog aantrekkelijker wordt om geld te doneren voor
ons nieuwe clubhuis.
Op onze website, Facebookpagina en Twitter is te volgen wat
de status is van de projecten. Laat dit ook aan je familie,
vrienden en kennissen weten, zij willen vast wel een donatie
doen!

Een bloeiende sportvereniging,
dát fiksen we samen!
Alvast enorm bedankt voor je hulp!
Hartelijke groet,
…

