
 
 
 

  
Heerlerheide, april 2016 
  
Beste partner,  
 
Groene Ster bestaat dit jaar 90 jaar! Een mooi moment om dit te vieren.  
 

Groene Ster heeft voor het 90-jarig jubileum een laagdrempelig 
sponsorpakket samengesteld, Groene Ster 90 jaar – Sponsorpakket 90 euro. 
In dit sponsorpakket zit tevens een aantrekkelijk arrangement voor twee 
grote sportieve en muzikale festiviteiten die wij in de komende 
zomermaanden gaan organiseren. Groene Ster wil met het succesvol 
organiseren van deze festiviteiten een gezonde financiële basis creëren voor 
de brede doelgroep binnen onze vereniging met 950 leden, waaronder 
jeugdvoetbal voor jongens en meisjes (550 jeugdleden), voetbal voor 
jongeren met een beperking en onze senioren. Dit mede met het oog op de 
noodzakelijke uitbreiding/vernieuwing van onze kleedaccommodatie.  
 
Roda JC  

Dinsdag 12 juli 2016 speelt Groene Ster tegen Roda JC.  
U wordt samen met uw gasten ontvangen bij Groene Ster onder het genot van een 
kop koffie of thee met een stuk heerlijke Limburgse Vla. Er is genoeg tijd om in alle 
rust met uw gasten of andere sponsoren in gesprek te gaan.  
 
Vlak voor de wedstrijd wordt iedereen gebracht naar de zittribune waar u een eigen 
plaats heeft met beste uitzicht op het hoofdveld alwaar we hopelijk een wervelende 
voetbalshow te zien krijgen tussen Groene Ster en Roda JC. De zittribune is 
gereserveerd voor genodigden. 
- Een toegewezen parkeerplaats 
- Toegang tot Groene Ster via een speciale VIP entree 
- Onbeperkt drankjes vóór, tijdens en na de wedstrijd 
- Wedstrijd bekijken vanaf de VIP tribune 
 
Schintaler 

Op vrijdag 26 augustus 2016  verzorgt de voltallige Limburgse top band “de  
Schintaler” in de feesttent bij Groene Ster een van haar spaarzame exclusieve 
concerten. Natuurlijk ook van de partij zijn de muzikanten die met Andre Rieu de 
wereld over reizen. Bij het boeken van dit arrangement ontvangt u tevens een 
entreekaart voor dit muzikale spektakel.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Arrangement 
Kosten van het arrangement bedraagt: € 90,- excl. BTW. 
2 kaarten Groene Ster – Roda JC. 
Inclusief onbeperkt drankjes vóór, tijdens en na de wedstrijd. 
1 kaart voor het optreden van de Schintaler. 
 
Extra kaarten 

Wilt u extra kaarten bestellen? 
Extra kaart Roda JC incl ontvangst en drank € 20,- (ex. Btw) 
Extra kaart Schintaler € 12,50 (ex. Btw) 
 
Boek nu u arrangement via de mail: sponsoring@groenester.nl vermeld aub voor 
hoeveel personen u dit arrangement wilt boeken.  
 
Met vriendelijke sportgroet,  
Sponsorcommissie en Bestuur RKSV Groene Ster 
 

 
Jos op ’t Eijnde   Richard Wijnands 
Voorzitter    Secretaris 
 


