
Wilt u ons extra steunen met de Grote Clubactie?Wilt u ons extra steunen met de Grote Clubactie?

Ja, ik steun 4Defence door het kopen van loten.
Ik wil graag op de volgende manier op de site vermeld worden.
Meer ruimte nodig gebruik de achterkant van het formulier.

Uw naam / bedrijfsnaam:

Straat en huisnummer:

Woonplaats: E-mail:

Euro 15,- De club van vijf!
Dit zijn mensen die vijf of meer loten hebben 
gekocht van de Grote Clubactie ter ondersteuning 
van vechtsportverening 4Defence . 

Een vermelding op de site van 4Defence!
U krijgt een vermelding van minimaal 2 maanden op de site van 
4Defence (Fight School Boxtel) op de pagina van de grote clubactie om 
U op deze manier extra hartelijk te bedanken. 
De vermelding bestaat uit uw naam en woonplaats.

Euro 30,- De club van tien!
Dit zijn mensen die tien of meer loten hebben 
gekocht van de Grote Clubactie ter ondersteuning 
van vechtsportverening 4Defence.
 
Een vermelding op de voorpagina op de site van 4Defence!
(U naam blijft minimaal 2 maanden vermeld op onze site. Het formaat 
van uw vermelding zal op zijn grootst 240 bij 230 pixels zijn dit is 8 x 
5cm (schatting) op een 21 inch beeldscherm. Dit mag uw logo zijn.

Een vermelding op de site van 4Defence!
U krijgt een vermelding van minimaal 2 maanden op de site van 
4Defence (Fight School Boxtel) op de pagina van de grote clubactie om 
U op deze manier extra hartelijk te bedanken. 
De vermelding bestaat uit uw naam en woonplaats.

Dan heeft u de volgende mogelijkheden.

Euro 150,-  Koop een superlot en wordt 
supersponsor! 
Het superlot vertegenwoordigt symbolisch 50 
reguliere loten. 

Dat betekent dat 
de verkoop van 
een Superlot de 
vereniging maar 
liefst € 120,- 
oplevert. 

Een leuk extraatje 
voor de clubkas. 

Daarnaast maakt onze vereniging met ieder 
verkocht Superlot kans op een clubfeest ter 
waarde van € 5.000,-!  waar u uiteraard ook voor 
wordt uitgenodigd. Het lot kan worden verkocht 
aan bijvoorbeeld bedrijven in de buurt als een 
soort minisponsoring.

De koper van het Superlot ontvangt na aankoop 
50 loten contant of via eenmalige machtiging.

Een vermelding op de voorpagina vd website! 
U krijgt een vermelding op de voorpagina van de website voor de 
periode van 1 jaar met uw logo en de titel supersponsor

Het formaat van uw vermelding zal op zijn grootst 240 bij 230 pixels 
zijn dit is 8 x 5cm (schatting) op een 21 inch beeldscherm.

Een vermelding op de pagina v/d 4Defence website met info 
over de GCA. 
De vermelding op deze pagina kunnen we in overleg bepalen, we 
kunnen hier uw bedrijf vermelden met een artikel met logo en/of 
foto enz.

Eventuele andere vormen van reclame via onze club zijn uiteraard 
bespreekbaar. 

Banknummer:

Ik wil 4defence steunen als 
 Supersponsor (50 loten)
 Lid van de club van tien (10 loten)
 Lid van de club van vijf (5 loten) 
 Anders namelijk ... loten

Telefooon:

Kruis dit vakje aan als u wilt 
dat wij contact met u 
opnemen

Handtekening:

Waaraan wordt de opbrengst besteed?
De hele opbrengst van de clubactie wordt 
gebruikt voor de aanschaf van 
trainingsmateriaal en activiteiten voor onze 
jeugdleden / leden.

Meer weten over de grote clubactie?
Op de website www.defence.nl vindt u meer 
info over de Grote Clubactie.

Namens alle jeugdleden / leden van 
4Defence bedankt voor  uw bijdrage.


