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Geachte mevrouw, geachte heer 
 
 
Wellicht is VC TESLA Lint voor u geen onbekende in de gemeente Lint; een volleybalclub met 300 
spelende leden in een kleine gemeente als Lint is dan ook bijzonder! 
 
Als club willen wij echter nog groeien. Enerzijds vanuit onze fanionteams die zowel bij de dames als de 
heren in divisie uitkomen en dus het provinciale niveau al enkele jaren ontgroeid zijn. Anderzijds willen 
wij onze doorgedreven jeugdopleiding nog meer gestalte geven, zodat onze meisjes en jongens via 
trainingen en wedstrijden plezier beleven aan hun sport, hun niveau kunnen opkrikken en er voldoende 
talent kan doorgroeien naar onze fanionteams. 
 
VC TESLA Lint is echter ook een familieclub, dit komt tot uiting bij de vele activiteiten die door diverse 
teams georganiseerd worden, maar zeker ook bij de vrijdagavondwedstrijden van de vele dames- en 
herenploegen in de Sporta-reeksen. 
 
Kortom, VC TESLA Lint is een bruisende club met 25 ploegen, 300 spelende leden, meer dan 500 
wedstrijden per seizoen, alles samen goed voor meer dan 10 000 volleyspelers die een wedstrijd spelen. 
Een bruisende club heeft naast inkomsten uit lidgelden van spelers en opbrengsten van evenementen 
echter ook veel uitgaven: lidgelden aan de verbonden, materiaal, scheidsrechters, vergoedingen aan 
onze goed opgeleide trainers, … 
 
In dit kader hebben wij een uitgebreide sponsorwerking voorzien, de mogelijkheden vindt u in het 
sponsordossier in bijlage. Maar niet iedereen kan of mag een club sponsoren in ruil voor reclame. Wij 
beseffen dat vrije beroepen, dokters, tandartsen, kinesisten, advocaten, apothekers, notarissen, … niet 
via de klassieke formules kunnen werken. 
 
Daarom voorzien wij een sponsorformule ‘Uit Sympathie’, die u toelaat om, indien gewenst anoniem, 
onze club te steunen. Het sponsorbedrag  ‘Uit Sympathie’ is vrij te kiezen met een minimum van 100 
EUR per jaar en er kan gekozen worden voor een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. Aangezien wij ook 
onze sponsors belangrijk vinden in onze volleybalfamilie wordt u in ruil voor een sponsoring ‘Uit 
Sympathie’ uitgenodigd met 2 personen op onze Wine-Taste Teampreview en krijgt u ook de digitale 
nieuwsbrief van VC TESLA Lint. 
 
Wij hopen u weldra tot onze sympathisanten te kunnen rekenen. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Walter Laurent, voorzitter VC TESLA Lint	  


