
Beste ouders, 

 

In deze mail praten we jullie bij over een sponsoractie die willen uitvoeren voor het team. We willen 

de jongens/meisjes aan het begin van het seizoen een gepersonaliseerd trainingsshirt/jack geven, 

voorzien van aanmoedigingen van hun gezins- en familieleden en vrienden. Jongens D1 heeft dit 

vorig jaar ook gedaan en dat werd een groot succes. 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Elk teamlid krijgt de komende twee, drie weken de opdracht op zoek te gaan naar sponsors die 

bereid zijn te betalen voor een persoonlijke aanmoedigingskreet. Die zal op de achterkant van het 

trainingsshirt worden gedrukt (zie voorbeeld van vorig seizoen onderaan deze mail). Denk bij 

sponsors aan opa en oma, favoriete ooms en tantes, jullie zelf als ouders of goede vrienden van jullie 

gezin.  

 

Persoonlijke boodschap 

Deze sponsors kunnen voor 75 eurocent per letter/leesteken een zin aanleveren om de betreffende 

speler komend seizoen succes te wensen en te steunen. Dit kan een persoonlijke boodschap zijn 

(Kom op Douwe: knallen dit seizoen! / High five voor goalgetter Lex!), een algemene sportboodschap 

(Winnen én verliezen doen we samen, There’s no I in TEAM) of een ludieke kreet (Joaquinho de gekste 

/ Chris cross). Alles kan, hoe gekker hoe beter én: hoe persoonlijker hoe leuker. 

 

Teampot 

Het is de bedoeling dat ieder teamlid maximaal vijf aanmoedigingskreten aanlevert bij 

contactpersoon en dat het totaalbedrag daarvoor wordt overmaakt via een betaalverzoek. Het geld 

verzamelen we in een digitale teampot. We betalen er de shirts en de bedrukking van en houden 

ongetwijfeld geld over om dit seizoen nog leuke teamactiviteiten te organiseren. Sowieso zullen we 

de familieleden en vrienden die hebben gesponsord uitnodigen om één van onze thuiswedstrijden te 

bezoeken waarbij we voor iets lekkers bij de koffie zullen zorgen.  

 

Kledingmaten 

Uiteraard hebben we van jullie de maat nodig van het trainingsshirt/jack (dat kan via een appje of 

mailtje naar contactpersoon ). De opties zijn 140, 152, 164 en 176. Zorg ervoor dat je een maat 

doorgeeft waarvan je weet dat jullie zoon/dochter er nog een heel jaar plezier van heeft! 

 

Ik reken erop dat de jongens hun best doen om van deze sponsoractie een groot succes te maken! 

Hoe langer de aanmoedigingskreten zijn, hoe meer mogelijkheden voor het team.  

 

Als er iets niets helemaal duidelijk is, dan mag je contactpersoon bestoken met vragen. 

 

Groet, 

Team begeleiding 

 

 

 



 
 

Bericht van de Sponsor Commissie MOP: dit shirt is een voorbeeld van JD1 van seizoen 2019-2020, 

komend seizoen gaat JC1 met een shirt van hoofdsponsor The Indian Maharadja spelen, gekocht via 

sponsor sportzaak Teun van Pelt in Den Bosch. Als Sponsor Commissie zouden we het zeer 

waarderen als jullie als MOP jeugdteams je after game kleding via onze trouwe sponsors zouden 

willen aanschaffen. Bedankt! 

 


