
 

 

 
 
 
 



 

 

Beste ondernemer, 
 
Het jaar is 1944, 10 juni om meer precies te zijn. Locatie, cafe Pittie aan de Dorpstraat. De oorlog 
is nog niet voorbij maar desalniettemin besluiten een aantal voetbalfanaten een voetbal vereniging 
op te richten. Het resultaat, de geboorte van onze mooie voetbalvereniging RKVV Geertruidse 
Boys! 
 
Nu, 75 jaar later, bestaat onze club nog steeds en dat mag gerust een hele prestatie genoemd 
worden in deze tijden van afnemende sociale cohesie en teruglopende vrijwilligersinzet. Om ons 
75-jarig jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan presenteert Geertruidse Boys vol trots een 3-
daags feestweekend waarvan u als ondernemer deel kunt uitmaken. 
 
Op 6, 7 en 8 september 2019 zullen er verschillende voetbal- en niet-voetbal gerelateerde 
activiteiten georganiseerd worden op ons sportcomplex aan de Julianaweg. Het belooft voor jong 
en oud een mooi feest te worden waarbij leden, oud-leden, vrijwilligers en een ieder die de 
Geertruidse Boys een warm hart toedraagt centraal zullen staan. 
 
Uw bijdrage als sponsor is van vitaal belang voor het succes van dit evenement en geeft u de 
mogelijkheid uw bedrijf of instelling onder de aandacht te brengen van een breed publiek van alle 
leeftijden. U zult niet alleen gezien worden tijdens het evenement zelf maar ook door middel van 
online reclame, posters en/of deur-aan-deur flyers. Hopelijk hebben we uw interesse 
aangewakkerd en bent u bereidt een kijkje te nemen in deze folder om zo voor u een passend 
sponsorpakket te vinden. 
 
Wie wil zijn naam nu niet verbinden aan een sterke vereniging die al 75 jaar onlosmakelijk met Sint 
Geertruid verbonden is? 

Programma 

 
VRIJDAGAVOND 6 SEPTEMBER 2019: BIERBINGO XXL 

   
Onze bekende bierbingo zal tijdens het jubileumfeest van de partij zijn en wel in XXL vorm. 
Grootser opgezet dan de normale edities blijft het basisprincipe gelijk. Er wordt bingo gespeeld 
waarbij u iedere ronde voorzien zal worden van een nieuw speciaalbiertje (max 4 stuks) uit een 
door u vooraf gekozen pakket. De pakketten worden zo samengesteld zodat er voor iedereen wel 
iets tussenzit. Na afloop van het bingo zal de avond muzikaal opgeluisterd worden door DJ 
FIASCO. Gegarandeerd feest! 
 
ZATERDAGMIDDAG 7 SEPTEMBER 2019: SPELLENMIDDAG JEUGD EN TOERNOOI SENIOREN 
 

De sportdag van weleer wordt in een nieuw jasje gestoken! 
Voor onze jeugdige leden, en uiteraard ook niet-leden, wordt er zaterdagmiddag een knotsgekke 
oud Hollandse (voetbal)spellen middag georganiseerd waarbij oude elementen in een nieuwe jas 
zullen terugkeren. De moderne kinderen van nu zullen zeker aan hun trekken komen. De 
activiteiten zijn voor kinderen van alle leeftijden toegankelijk. 
 
Tegen het einde van de middag zal er voor de volwassenen een ludiek “reünie” toernooi met 
verschillende (voetbal) spelvormen georganiseerd worden. Hilariteit alom en wederom voor alle 
leeftijden toegankelijk. Ook aan de ‘echte’ senioren wordt gedacht met speciale spelvormen. 
 
ZATERDAGAVOND 7 SEPTEMBER 2019: RECEPTIE EN FEESTAVOND 
 

Nadat de inwendige mens verzorgd is zal er tijdens een korte receptie stil worden gestaan bij het 
officiële gedeelte van ons jubileum. Jubilarissen zullen worden gehuldigd. De receptie en 
feestavond zal muzikaal worden omlijst door niemand minder dan de lokaal wereldberoemde dj 
Erik O. 



 

 

 
 
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019: FAMILIEDAG MET CULINAIRE WANDELING EN ARTIESTENPARADE 

 
Om het jubileum mooi af te sluiten wordt er voor het gehele gezin op zondag een culinaire 
wandeling georganiseerd. Het concept is wellicht bekend, een (korte) wandeling van ongeveer 5 
kilometer met onderweg verschillende pauze momenten voorzien van een culinair lekkernij. Er 
wordt qua route rekening gehouden met de mensen met een kinderwagen of rolstoel. 
De wandeling zal eindigen bij ons feestpaviljoen waar er gedurende de namiddag enkele artiesten 
zullen optreden en verschillende activiteiten voor de kinderen zullen plaatsvinden. De dag wordt 
afgesloten onder het gemak van een smakelijke maaltijd. 

De sponsormogelijkheden 

 
Onderstaand volgt een opsomming van de sponsormogelijkheden en bijbehorende 
tegenprestaties. 
Er worden een 3-tal pakketten aangeboden om aan ieders wensen te voldoen. 
 
 1. Sponsorpakket Goud €200,- 
 2. Sponsorpakket Zilver €100,- 
 3. Sponsorpakket Brons €60,- 
 

Sponsorpakket Goud 
 

 Mogelijkheid tot ophangen reclamedoek in tent tijdens feestweekend 
 Bedrijfsnaam/logo zal tijdens feestweekend op diapresentatie aanwezig zijn 
 Grote advertentie in flyer die huis-aan-huis rondgebracht zal worden in Sint Geertruid en 
omliggende gehuchten 
 Vermelding op poster in openbare gelegenheden en clublokalen in Sint Geertruid en op 
facebook/website 
 2 tickets voor de bierbingo XXL op vrijdag of 2 tickets voor de culinaire wandeling op zondag 
 Vermelding op het sponsoren overzicht op Social media en website 

 

Sponsorpakket Zilver 
 

 Bedrijfsnaam/logo zal tijdens feestweekend op diapresentatie aanwezig zijn 
 Klein advertentie in flyer die huis-aan-huis rondgebracht zal worden in Sint Geertruid en 
omliggende gehuchten 
 Aanvulling betreffende weekend, consumptiebonnen of iets dergelijks. 
 Vermelding op het sponsoren overzicht op Social media en website 

 

Sponsorpakket Brons 
 

 Bedrijfsnaam/logo zal tijdens feestweekend op diapresentatie aanwezig zijn 
 Vermelding op het sponsoren overzicht op Social media en website 

 
Heeft u interesse in een van de genoemde pakketten of bent u geïnteresseerd in maatwerk, dan 
gaan we graag met u in gesprek. U kunt contact met ons opnemen via renehabets@hotmail.com 
of via onderstaande telefoon nummers. 
 
René Habets  +31612506517   Philippe Weusten +31652767796 
Guy Hombleu  +31623809323   Koen Drummen +31611452886 
Richard Smeijsters +31651084205 
 
Bij voorbaat dank! 
RKVV Geertruidse Boys  
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