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Vrienden van WSDV
Waarom WSDV?
WSDV – de Wageningse Schaak en Dam Vereniging is niet
zomaar een damvereniging, WSDV is het één van de oudste
verenigingen van Nederland (opgericht in 1931). Daarnaast is
WSDV ook één van de grootste en actiefste damvereniging van
Nederland. De meeste leden wonen in Wageningen en
omstreken.
WSDV heeft een eigen clubgebouw (De Doorbraak) aan de
Grintweg 324a te Wageningen. Er spelen 3 teams in de
e
e
Nationale competitie (Ereklasse, 1 klasse en 2 klasse) en 3
teams in de Gelderse competitie.
De jeugdafdeling is niet alleen groot en succesvol, maar biedt
jeugdleden ook zeer veel damplezier. Ieder damseizoen organiseert de vereniging het zeer populaire NK veteranen en vele
andere damsport activiteiten. Gezelligheid, competitie en
sportiviteit gaan hand in hand.

Hoe kunt U ons ondersteunen?
Vrienden van WSDV
Wat ontvangt u?
Vermelding in clubhuis op club van 100 bord.
Vermelding op website bij de club van 100.

Wat draagt u bij:
• Vanaf € 50,- per jaar.
• Contractduur is tot wederopzegging

Plaats hier
Uw naam

WSDV is een betrokken vereniging. Aan sponsoren worden veel
commerciële mogelijkheden geboden.

of uw

Wat doen wij met sponsoring inkomsten?
●
●
●
●

Trainer–speler(s) contracteren.
Ontwikkelen van trainingsmateriaal.
Ondersteunen en faciliteren van de jeugdafdeling.
Financieel ondersteunen van deelname van jeugdleden aan
Internationale Damtoernooien.

LOGO
WSDV vrienden bord (1.5 m x 1.5 m)

Heeft U interesse om ons te sponsoren?

Business lid

Neem dan gerust contact met ons op! Onze sponsoren zijn van
groot belang voor de ontwikkeling van de vereniging. Wij stellen
uw betrokkenheid bij WSDV zeer op prijs!!

Wat ontvangt u?

Heeft U in uw familie, kennissenkring of in uw zakelijke relaties
mogelijke sponsoren voor onze club? Laat hen dan weten, wij
nemen graag contact op!
U kunt ons ook benaderen via de email. Stuur Uw bericht naar:
vrienden.van.WSDV@gmail.com. De sponsorcommissie zal
zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor een afspraak.

• Business bord (A4 formaat) in het clubgebouw.
• Vermelding op website WSDV (incl. link naar eigen website).
• Reclame in het NK-veteranen programma boek.
• Wat draagt u bij:
• Minimaal € 200,- per jaar.
• Contractduur is minimaal 3 jaar

