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Geachte heer, mevrouw,  
 
Met deze brief willen wij u graag informeren over de ‘Basketbal Club van 100’ uit Bladel.  
 
De basketbalvereniging in Bladel is een hechte, groeiende vereniging waar jong en oud de 
basketbalsport kunnen beoefenen. De vereniging bestaat inmiddels meer dan 40 jaar en dat is niet 
voor niets! We zijn niet de grootste vereniging uit de Kempen, zeker niet, maar waarschijnlijk wel de 
vereniging met het grootste hart voor hun sport: basketbal.  
Basketbal is niet een alledaagse sport en daarom ook uniek in de Kempen. Spelers en speelsters 
komen van heinde en verre naar Bladel om daar hun sport te beoefenen in de prachtige nieuwe 
accommodatie; X-Sport. 
 
De laatste jaren hebben we een fikse ledengroei weten te behalen. Met name bij de jeugd, waar we 
met de inzet van vele vrijwilligers een tal van regionale aansprekende resultaten hebben bereikt. 
Ook onze vaandelteams, zowel de dames als de heren, doen het erg goed. Het eerste herenteam is 
zelfs twee jaar achter elkaar kampioen geworden en speelt nu in de landelijke 2e divisie. Na hun 
kampioenschap van vorig jaar spelen onze Dames Onder 22 ook in de landelijke 2e divisie. Hele 
mooie resultaten voor zo’n relatief kleine club! 
 
De afgelopen jaren is het ons gelukt om de contributie niet te hoeven verhogen. Helaas waren wij dit 
jaar genoodzaakt dat wel te doen. Het verhogen van de contributie heeft te maken met de verhoging 
van de kosten die wij moeten maken naar externen. U kunt hierbij denken aan de Nederlandse 
Basketball Bond en de gemeente m.b.t. accommodatiehuur. Ook moet er naar andere inkomsten 
gezocht worden omdat de gemeentelijke subsidiekraan bijna geheel dichtgedraaid gaat worden. 
Voor alsnog zijn wij een financieel gezonde club met ondernemingszin en dat willen we uiteraard 
graag zo houden. Daarom hebben we uw hulp hard nodig! 
 
We willen u vragen lid te worden van onze club. Niet perse spelend lid, maar lid van onze Club van 
100. 
 
De Club van 100 is een groep mensen die onze basketbalvereniging een warm hart toedraagt. 
Als lid van de Club van 100 ondersteunt u de vereniging middels een (liefst jaarlijkse) donatie van 100 
Euro. De opbrengst wordt door de vereniging gebruikt om de contributie voor onze leden niet te 
hoeven verhogen wanneer de subsidie stopt en/of de bijdrage aan de Nederlandse Basketball Bond 
wordt opgeschroefd. Vooral vanuit het jeugdbeleid willen we een zo laag mogelijke contributie 
nastreven om voor al de kinderen uit de Kempische gemeenschap basketballen mogelijk te maken en 
houden.  
Daarnaast kunnen we de extra inkomsten goed gebruiken voor een verdere uitbereiding van ons 
jeugdbeleid, bijvoorbeeld door in het in de arm nemen van ervaren coaches en trainers en in 
opzetten van jeugdclinics. Ook kunnen we hierdoor extra en nieuwe initiatieven realiseren, zoals de 
aanschaf van nieuwe trainingsmaterialen, een trainingsstage, de organisatie van een clinic of een 
bijzonder evenement, etc. Zaken die voor de vereniging – vanuit de gewone contributie-inkomsten – 
vaak niet te bekostigen zijn.  
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Als tegenprestatie zal de vereniging:  

 de Club van 100-leden vermelden op website, in nieuwsbrieven, programmaboekjes, etc.  

 u uitnodigen voor een sponsor-bijeenkomst. Namelijk de jaarlijkse sponsordag bij het 
laatste “thuisprogramma”.  

 uw naam / bedrijf vermelden met een mooi gegraveerd plaatje op het  ‘Club van 100’ 
verzamel-bord in de kantine X-port FF Nie, zichtbaar voor alle publiek, ook tijdens niet-
verenigingsuren.  

 
Wij hopen van harte dat we op uw steun mogen rekenen om ons, ook in de jaren die voor ons liggen, 
in te kunnen zetten voor een dynamisch, inspirerend, sportief en gezellig verenigingsleven binnen de 
basketbalsport. 
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. 
 
Alvast vriendelijk bedankt! 
 
Bestuur en leden Basketbalclub Bladel  
 
Ps. Overigens kent onze basketbalclub ook diverse andere sponsorvormen met uitgebreidere 
tegenprestaties. Wij informeren u graag daarover! 
  


