
Sponsoractie Doelpuntenmachine JO15-1/JO17-1 (2022-2023) 

 

Waarom deze actie? 

De JO15-1/JO17-1 is voornemens om met Pinksteren 2023 deel te nemen aan een groot 
internationaal toernooi in België, de Kempen Trophy. De Kempen Trophy is een meerdaags 
voetbaltoernooi met deelnemers uit Denemarken, Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. Om dit 
financieel mogelijk te maken zal iedere speler zijn bijdrage proberen te leveren door sponsors te 
zoeken voor de Doelpuntenmachine. 

 

Wat is de Doelpuntenmachine? 

Met de doelpuntenmachine zal er inzet gevraagd worden van de spelers om elke wedstrijd zoveel 
mogelijk te scoren, maar ook om zo weinig mogelijk tegendoelpunten te incasseren. Per gescoord 
doelpunt zal de sponsor namelijk € 1,- inleggen, echter per tegendoelpunt zal hier ook weer € 0,25 
vanaf kunnen gaan. Dus bij een winst van 2-0 zal de sponsor € 2,- inleggen, en bij bijvoorbeeld en 
verlies met 1-3 zal dit maar € 0,25 zijn.  

De sponsoring zal gelden voor competitiewedstrijden in fase 2 (7 wedstrijden), 3 (10 wedstrijden) en 
eventuele bekerwedstrijden (wedstrijden n.t.b.). De sponsoring zal geïnd worden door de gesponsorde 
speler aan het eind van de 2e fase (kerst) halverwege de 3e fase (Pasen) en aan het eind van de 3e 
fase (na hemelvaart). 

 

Aanmelden? 

Wil je aanmelden als sponsor voor een van de teamleden van de JO15-1/JO17-1? dan kan dat door 
het invullen van de onderstaande gegevens en deze in te leveren bij één van de team-/stafleden. 

Indien uw tevens u telefoonnummer invult zult u toegevoegd worden aan de sponsorgroepsapp voor 
de JO15-1/JO17-1. Hierin zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen van het team en 
aangeven wanneer de sponsoring kan worden voldaan bij uw gesponsorde speler. 

 

Namens de JO15-1/JO17-1 alvast bedankt voor uw sponsoring en op naar een geweldig weekend op 
27/28 mei!  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gesponsorde speler:  ……………………………………………………… 

Naam:    ……………………………………………………… 

Adres:    ……………………………………………………… 

Postcode / Woonplaats:  ……………………………………………………… 

Mobiel telefoonnummer: ……………………………………………………… (t.b.v. whatsappgroep) 

Handtekening:   ……………………………………………………… 

 

Hierbij verklaart bovenstaande zich aan te melden als sponsor van de JO15-1 / JO17-1 en alle voorkomende betalingen te 
voldoen aan de gesponsorde speler. De speler verklaart hierbij tevens niet verantwoordelijk te zijn voor de gemaakte 
doelpunten door het team ѮѯѰѱ 


