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Onderwerp: Bedrijventoernooi 2011.                                      Middelharnis, april 2011. 
 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer het bedrijventoernooi georganiseerd door Korfbalvereniging Good 
Luck. Dit jaar is het al weer de 23e keer dat het toernooi georganiseerd wordt. Echter, niet meer aan de Heuvelweg, 
maar op ons nieuwe complex aan de Oostplaatseweg 15 te Middelharnis. 
Het toernooi is opgezet om de korfbalsport te promoten, maar vooral om werknemers van bedrijven in staat te stellen 
met hun collega’s een sportieve dag te laten beleven buiten de arbeidssituatie. Het toernooi wordt gehouden op 
zaterdag 25 juni 2011 en begint om ongeveer 10.00 uur.  
 
Op deze dag wordt u de mogelijkheid geboden met uw medewerkers, familie en bekenden een gezellige dag met sport 
en vermaak te beleven. Het is de bedoeling dat u een team vormt met minimaal vier speelsters en vier spelers. Dit 
team zal deze dag in een poule enkele wedstrijden tegen teams van andere bedrijven spelen. Indien u geen compleet 
team kunt samenstellen, is het mogelijk om met een ander bedrijf een combinatieploeg te vormen. Deze tijdelijke 
fusie zal door de organisatie worden geregeld.  
 
Uw personeelsleden en bestuur, welke niet deelnemen, zijn ook van harte welkom en kunnen genieten van de 
gastvrijheid die de vereniging u biedt. Ook aan de kleineren onder ons wordt gedacht. Voor hen is er voldoende 
speelgelegenheid. 
 
Indien u dit wenst, bestaat er de mogelijkheid voor u en uw medewerkers om voorafgaand aan het toernooi enkele 
trainingsavonden te volgen. Deze trainingen zullen onder bekwame leiding worden gegeven. Op deze avonden mag u 
natuurlijk gebruik maken van alle faciliteiten die de vereniging te bieden heeft, zoals de kleedlokalen, kantine, het 
speelveld en de materialen. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om enkele trainingsavonden bij te 
wonen dan verzoek ik u hierover contact met ons op te nemen. 
 
Als deelnemer aan het toernooi zal uw naam op de website www.kvgoodluck.nl worden vermeld. Tevens krijgt u een 
gratis advertentie in het programmablad welke u op de dag van het toernooi zal worden uitgereikt. 
 
Voor alles wat u geboden wordt, wordt een bijdrage van € 50,00 per team gevraagd. 
 
Traditioneel zal het toernooi worden afgesloten met een gezamenlijke barbecue welke om ongeveer 16.00 uur zal 
beginnen. Uit ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat juist dan de meeste contacten tot stand komen. Uit 
organisatorisch oogpunt verzoeken wij u het aantal personen welke deelneemt aan de barbecue uiterlijk voor 28 mei 
2011 op te geven. De kosten, welke vooraf betaald dienen te worden, bedragen € 10,00 per persoon, het is ook 
mogelijk om voor het zelfde bedrag een vegetarisch barbecuepakket te bestellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kvgoodluck.nl/


Wij verzoeken u vriendelijk om bij deelname het bijgevoegde inschrijfformulier voor 28 mei 2011 op te sturen. 
Tevens verzoeken wij u het inschrijfgeld voor 4 juni 2011 over te maken op bankrekeningnummer 34.16.53.144 ten 
name van K.V. Good Luck onder vermelding van uw naam en bedrijventoernooi 2011. In mei neemt iemand van de 
organisatie vrijblijvend contact met u op in verband met uw eventuele deelname aan het toernooi. Tevens kunt u dan 
kenbaar maken of u van de speciale en unieke wijze van veldsponsoring gebruik wilt maken. 
 
Het bestelformulier voor de barbecue dient u uiterlijk voor 28 mei 2011 op te sturen. De kosten hiervan kunnen 
eveneens naar bovenvermeld rekeningnummer worden overgemaakt. 
 
Er is ook een mogelijkheid om de vereniging te ondersteunen. Dit kan in de vorm van veldsponsoring.  
Hierbij zal gedurende het gehele toernooi uw firmanaam aan een wedstrijdveld worden gekoppeld en dus steeds 
genoemd worden bij het omroepen van de wedstrijden. U krijgt de vrije hand om rond dit veld reclamematerialen te 
zetten, hierbij kunt u denken aan het plaatsen van borden en vlaggen, teneinde uw bedrijf verder te promoten. Voor 
deze bijzondere manier van sponsoring vragen wij u een bedrag van € 120,00. 
 
Behalve bedrijven nemen ook instellingen, ouders van jeugdleden, recreanten etc. deel aan het toernooi. U kunt voor 
een bedrag van ten minste € 50,00 uw firmanaam verbinden aan een team van een van deze instellingen o.d. (bijv. 
ouders/KLM). 
 
Voor bovengenoemde vormen van sponsoring krijgt u bovendien een advertentie in het programmablad en wordt uw 
naam genoemd in ons clubblad en op onze website, www.kvgoodluck.nl. Dit evenement zal verder ook nog onder de 
aandacht gebracht worden van de schrijvende pers en de lokale omroep. 
 
Als uw enthousiasme is gewekt dan hopen wij u op zaterdag 25 juni a.s. te kunnen ontvangen op het sportcomplex aan 
de Oostplaatseweg 15 te Middelharnis. 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes over het bedrijventoernooi dan kunt u deze vinden op de website 
van de korfbal, www.kvgoodluck.nl. Tevens kunt u op deze site de diverse formulieren downloaden. 
 
Met sportieve groet, 
namens de organisatie, 
 
 
 
Liesbeth Los 
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