“Vrienden van het FDF”
Stad aan ’t Haringvliet, woensdag 2 augustus 2017
Beste dartsliefhebber,
Voor de Flakkeese Dart Federatie wordt het tegenwoordig steeds lastiger om extra inkomsten te
genereren, daarom dat wij als nieuw bestuur gekeken hebben hoe we dit op kunnen lossen. Daarom
willen wij vanaf dit seizoen het volgende in het leven roepen: “Vrienden van het FDF”.
Wat houdt “Vrienden van het FDF” in?
Het is eigenlijk heel gemakkelijk: Elke lokatie, bedrijf of persoon kan het FDF met een kleine bijdrage
per seizoen sponsoren en deze sponsor wordt dan benoemd in onze “Vrienden van het FDF” op onze
website. Daarnaast zal deze sponsor tijdens het seizoen regelmatig benoemd worden op onze goed
bezochte facebook pagina.
Wat gaat het FDF doen met het sponsorbedrag?
Als kleine eilandelijke vereniging kunnen we zeggen dat het FDF een gezonde organisatie is, dat
neemt niet weg dat de inkomsten langzaam achteruit gaan. Toch willen wij onze trouwe leden nog
altijd hetzelfde aan kunnen bieden als in het verleden. We organiseren al jaren een succesvolle
competitie en een goed bezochte rankingcyclus, daarnaast organiseren we ook nog eens een
Gesloten FDF en een Funtoernooi. Uiteraard willen we dat ook weer doen in het seizoen 2017-2018
en daarom dat we ook van dit sponsorbedrag o.a. een gedeelte van het Gesloten FDF (Flakkeese
Kampioenschappen) en Funtoernooi willen bekostigen, denk dan bijvoorbeeld aan leuke prijzen voor
een grote loterij.
Vanaf welk bedrag kan ik lid worden van “Vrienden van het FDF”?
Iedereen weet dat het lidmaatschap van het FDF relatief laag is en daarom dat we ook dit laag
drempelig willen houden voor een ieder. Tenslotte ontvangen we liever tien maal een laag bedrag,
dan in ene keer een hoog bedrag. Dus kan men al vanaf € 20,00 per seizoen lid worden van
“Vrienden van het FDF”.
Bijgevoegd vindt u een formulier om in te vullen met daarbij de bedragen waaruit u kunt kiezen.
We hopen dat “Vrienden van het FDF” een succes wordt, zodat de Flakkeese Dart Federatie ook de
komende seizoenen een gezonde organisatie blijft en dat we nog altijd dezelfde evenementen
kunnen aanbieden aan onze leden.
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Voor meer informatie of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen via:
voorzitter@flakkeedarts.nl en/of secretaris@flakkeedarts.nl

