
Beste lezer, 

In dit gedicht willen we u voorstellen aan twee top sportteams uit Amersfoort:  

wel eens van de softbal(st)ers van BSC Quick gehoord? 

2017 was voor Quick Amersfoort een super seizoen, 

zo werden de herensoftballers bijvoorbeeld Nederlands kampioen! 

En ook de softbaldames hebben heel goed gepresteerd, 

zij zijn naar de Silver League gepromoveerd! 

 

Iets waar de teams vol trots op terug kunnen kijken, 

maar zonder financiële steun hadden ze dat niet kunnen bereiken. 

Daarom proberen we u met dit gedicht op een originele manier te verleiden, 

deze leuke teams met een stukje sponsoring te verblijden. 

Daarvoor bedachten we het volgende idee,  

hopelijk doet u gezellig mee. 

We organiseren een heuse sponsorloterij, 

en voor 400 euro per lot is ook uw bedrijf erbij! 

Zo zit u niet meteen vast aan hoge sponsorbedragen, 

maar kunt u op een leuke manier een gokje wagen. 

 

Misschien bent u dan de gelukkige die met zijn lot de hoofdprijs wint, 

en wordt jullie bedrijfsnaam op onze wedstrijdshirts geprint. 

Het softbalteam draagt dan ook echt jullie naam, 

zo zorgen de spelers voor meer bekendheid en faam.  

Maar misschien gaat u er wel met de 2e prijs vandoor, 

en dat is ook niet mis hoor! 

Uw bedrijfslogo zal dan op de slaghelmen prijken, 

daar zullen de tegenstanders en pers ook zeker van opkijken. 

 

Maar zelfs al wint u geen van deze prijzen, treur dan niet, 

want Quick zorgt er toch voor dat iedereen uw bedrijfsnaam ziet. 

Elke deelnemer aan de sponsorloterij is er namelijk met een sponsordoek van maar liefst 3 meter bij. 

Een spandoek op het mooie Quick-softbalveld voor een heel seizoen, 

Klinkt goed toch? Daarom zeggen wij: Quick-sponsorloterij moet u doen! 

 

Hopelijk hebben we uw nieuwsgierigheid en interesse gewekt. Voor meer informatie of om gewoon 

de gok te wagen en een lot te kopen: 

Kijk op www.bscquick.nl/sponsorloterij  of scan de qr-code hieronder.  

Je kunt ook een mail sturen aan info@bscquick.nl   
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