
SPIN LEY DESSEL VOLLEYTEAM

Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Beste Ouder(s),

Een club als Spinley Dessel is net als de meeste andere clubs/verenigingen voor haar
werkingsbudget aangewezen op inkomsten uit lidgelden, sponsoring en clubactiviteiten. Om
financieel gezond te blijven en de lidgelden nog wat democratisch te houden, moeten we erover
waken dat de 2 andere geldstromen zeker niet opdrogen.

Wat de sponsoring betreft kunnen we rekenen op talrijke partners die geloven in ons project en
ons financieel een warm hart toedragen. Je vindt ze terug op de publiciteitsborden en op onze
uitrusting.
Wat de clubactiviteiten en werking betreffen kunnen we gelukkig rekenen op de vele vrijwilligers
die hier hun schouders mee onder zetten. Toch zien we links of rechts gaten ontstaan terwíjl we
horen dat potentiële helpers niet of te laat werden aangesproken. 'Had dit toch gevraagd' blijft nog
een te veel gehoorde reactie.

Daarom willen we met deze brief jullie 'persoonlijk' aanspreken om jullie nu al aan te melden voor
één of andere ondersteunende functie binnen de club. Geen angst, een aantal ervaren 'rotten'
staat klaar om jullie wegwijs te maken.

Gezien we een uitstekende Spinley-reputatie van warme, bruisende en financieel gezonde club te
verdedigen hebben, durven we rekenen op een ruime respons.

Alvast bedankt om deze oproep ernstig te overwegen en uw steentje bij te willen dragen tot het
succes van onze club.

Bestuur Spinley Dessel Volleyteam

Wil graag z$nÍhaar schouders mee zetten onder:
n Het'opstarten'van de cafetaria tijdens de thuisweekends.
u Het 'klaar zetten'van de zaal tijdens de thuisweekends.
n Het 'fÍuiten' van jeugdwedstrijden tijdens de thuisweekends.
tr Het'markeren'van wedstrijden tijdens de thuisweekends.
n Het jaarl'rjks overheerlijk Spinley's Spaghetti-Festijn.
tr De jaarlijkse onovertrofíen Spinley Ontbijtdag.
n De jaarlijkse lekkere Spinley Wafelslag.
n De jaarlijkse bruisende Spinley Club-dag.
n De jaarlijkse onvergetel'ljke Spinley Mosselfeesten.
n Andere (Ribbekes Festijn, Quiz, Beach,Merchandising, ...)

tr Je mag mij steeds aanspreken als ik kan helpen.


