
DEEL JULLIE TEAMACTIE 

OP SOCIAL MEDIA. HOE 

MEER LIKES, HOE BETER!
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https://www.crowdfundingvoorclubs.nl/meppelerhv

HELP ALLEMAAL MEE 

MET HET VERVANGEN 

VAN ONS VELD EN 

MAAK KANS OP EEN 

BBQ-AVOND VOOR HET 

HELE TEAM!

JULLIE KUNNEN 

SCOREN VOOR JE 

CLUB! DAAR KRIJG 

JE HET WARM 

VAN!

ACTIEPERIODE: 
20 APRIL – 18 

JUNI

HET MHV-TEAM DAT HET MEESTE GELD OPHAALT ÉN HET TEAM MET DE MEEST LUDIEKE ACTIE VALT IN DE PRIJZEN. JURY BESLIST, BEKENDMAKING OP 19 JUNI!

SEIZOEN 21-22: SPELEN OP EEN WINNAARSVELD
??

https://www.crowdfundingvoorclubs.nl/meppelerhv


ACTIEPERIODE: 
20 APRIL – 18 

JUNI

Hey MHV’er!

Jij daar, lid van de MHV-familie. Jij wilt toch ook samen kunnen spelen op een goed veld? Ben jij het 
uitglijden ook zo zat? Help de club dan mee om een nieuw veld te kunnen kopen. Want alleen samen gaat 
dat ons lukken!

“Ja maar,… hoe dan?”

- Bedenk met jouw hele team samen een vette actie om (zo veel mogelijk) geld op te halen. Dat kan echt van 
alles zijn. Wees creatief, positief… en maak samen lol! Uit jullie actie blijkt hoe gaaf het is om onderdeel van 
onze club te zijn. Deze actie vindt plaats tussen 20 april en 18 juni. 

- We verwachten een actie van elk team (hoe groot of klein ook). 

- Deel jullie actie ook via sociale media. Hoe meer aandacht er voor jullie actie is, hoe hoger de opbrengst 
kan zijn en hoe meer positieve aandacht er voor onze club komt.

- Doneer jullie opbrengst aan MHV: https://www.crowdfundingvoorclubs.nl/meppelerhv

- Win hierdoor niet alleen een veld en veel goodwill voor de club… maar win ook een BBQ-avond met 
jouw hele team. Dit kan door: 

1. Het hoogste totaalbedrag te doneren als team (te volgen op de website)

2. De meest ludieke/origineelste actie te bedenken en uit te voeren (jury beslist). 

De twee teams die deze BBQ-prijs winnen, worden bekend gemaakt op zaterdag 19 juni.

We hopen met deze Crowdfunding-actie minimaal 10.000 euro op te halen. 
Uitdaging: hoeveel draagt jouw team bij? Succes allemaal!!


