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Uitnodiging sponsoring,
Met deze uitnodiging willen wij graag de Stichting Boulodrôme en haar doelstellingen onder uw aandacht
brengen en doen u een vriendelijk verzoek om ons te sponsoren.
Alvorens wij ingaan op de sponsor mogelijkheden, willen wij u graag iets meer over de Boulodrôme en
de doelstellingen van de Stichting vertellen. De Boulodrôme Maastricht is ruim twee jaar operationeel en
heeft de beschikking over 16 binnen- en 16 buitenbanen.

Inmiddels hebben ruim 200 mensen een jaarabonnement, waarmee zij het hele jaar door onbeperkt
kunnen Jeu de Boulen. Daarnaast worden er banen verhuurd aan vaste groepen, waardoor ruim 250
mensen zich verbonden hebben aan de Boulodrôme. Ongeveer 60 procent van deze mensen zijn
gepensioneerd of alleenstaand. Voor hen organiseren wij met verschillende groepen, diverse activiteiten,
waarmee wij hen uit hun isolement halen en veel sociale contacten bieden. Tevens wordt door JBC Amby
in de Boulodrôme wekelijks een activiteit voor de gehandicapte leden van hen georganiseerd. Onze
Stichting stelt hiervoor haar accommodatie kosteloos ter beschikking.
Het exploiteren van de Boulodrôme is een kostbare zaak, die niet alleen gedekt kan worden door de
inkomsten van de abonnementen en de opbrengsten uit de kantine. Wij willen/moeten daarvoor ook een
beroep doen op sponsors. Maar wij hebben u ook wat moois te bieden en wel het volgende:
1. Het aanbrengen van een reclamebord in de Boulodrôme met een omvang van 150 cm bij 120 cm. De
kosten hiervan zijn éénmalig honderd euro exclusief btw voor het laten maken van het bord en jaarlijks
150 euro eveneens exclusief btw voor het voeren van reclame;
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2. Het aanbrengen van uw logo op de klantendisplay van ons kassasysteem. Dit logo loopt, samen met de
logo's van de andere sponsoren, continue op het display. Onze klanten moeten hierop kijken om te
kunnen zien wat hun bestelling kost en om af te rekenen. Wij hebben gemiddeld vijfhonderd transacties
per week, wat allemaal potentiële momenten zijn, dat onze klanten uw logo waarnemen. De kosten van
het plaatsen van uw logo op onze klantendisplay bedragen 125 euro per jaar, exclusief btw. Voor alle
duidelijkheid willen wij graag vermelden dat ons beleid is om één sponsor per bedrijfstak te werven.

Wij stellen het bijzonder op prijs, indien wij u toe mogen voegen aan onze sponsoren en vernemen graag
uw reactie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Wijnand Feenstra, telefoon
06 - 52001557 of per mail.
Alvast heel veel dank dat u de moeite heeft genomen om onze uitnodiging te lezen en wij zien uw reactie
met belangstelling tegemoet!!
Met vriendelijke groet,
Namens Bestuur Stichting Boulodrôme Maastricht,
Irma Thimister,
secretaris Stichting Boulodrôme Maastricht
Severenstraat 201
6225 DA Maastricht
Telefoonnummer: 06-52 56 66 01
E: info@boulodromemaastricht.nl

Pagina 2 van 2

