Capelle a/f\d IJssel, Januari 2021.
Geachte heer, mevrouw,
Graag willen wij uw aandacht vragen voor een initiatief van Voetbal Totaal en de Amsterdamse Meisjes
Voetbal Academie. Een bijzondere organisatie voor het doorontwikkelen van meisjes die een droom hebben
ooit in het betaalde voetbal terecht te komen., We hebben de taak en voor zelf de opdracht meegegeven de
meiden een dermate opleiding mee te geven waarbij ze later in hun voetbalcarrière nog meer plezier uit halen.
Door middel van gerichte trainingen, oefenwedstrijden en toernooien. Een herkenbaar gezicht binnen het
meidenvoetbal. Deze Academie maakt gebruik van de locatie sv Ouderkerk waarmee een mooie
samenwerking is. Ook hebben we een sociaal karakter om ook meiden op te leiden waarvan ouders veel
minder financieel daadkrachtig zijn. Iedereen een eerlijke kans.
We geloven voor 100% zeker dat talentvolle meiden die niet alleen bij jongens maar ook bij Meiden in de
jeugd kansen moeten krijgen om hun droom te verwezenlijken. Het vrouwenvoetbal maakt een enorme spurt
en wij willen meerijden op deze trein om nog grotere stappen te kunnen maken. Ieder talentvol meisje
verdient een kans. Talentvolle meiden mogen we aanbevelen bij clubs als vv Alkmaar, Excelsior en sc
Heerenveen en hoe mooi zou het zijn indien de meiden van de AMVA een stageplek kunnen verwerven in de
opleiding.
Wij zien mogelijkheden om deze voetbalopleiding op grote schaal uit te breiden en zie nu al dat meiden zich
inschrijven voor een proeftraining. Vaak zie je bij veel verenigingen dat training en opgeleide trainers bij het
meidenvoetbal veelal tekort schieten en hierdoor meiden stoppen of dreigen af te haken. Met onze opleiding
willen we ze weer het plezier terugbrengen.
We werken in het gebied Groot Amsterdam, wat impliceert dat we nu al meiden hebben uit diverse regio's;
Almere, Voorschoten, Lisse, Diemen, Nieuw Vennep, Maarssen, Oostzaan, Woerden, Ouderkerk enz. Omdat
veel meiden van verre komen en toch de professionaliteit hoog in het vaandel hebben staan zien we dat we
meer willen doen om ook het vervoer van huis naar de training en terug, vervoer naar wedstrijden en vervoer
naar toernooien te faciliteren.
Om alles te realiseren zou het geweldig zijn indien we de beschikking hebben over twee 9 persoons busjes die
wekelijks kunnen inzetten en meiden veilig vervoeren. De bussen worden voorzien van reclame vakken en

bedrijven die deelnemen krijgen daarbij een redactioneel artikel en een banner op onze site met een bereik
van gemiddeld 9 duizend personen per maand.

De AMVA is daarom mede afhankelijk van u als ondernemer. Wij doen dan ook een beroep op u als ‘social
partner’ om als leverancier/sponsor een financiële bijdrage te leveren. Met uw naam en logo/reclame op het
voertuig geeft u aan achter hulp voor talentvolle meiden en hun ouders te staan en het meidenvoetbal een
warm hart toedraagt. Tevens betrekken we u als bedrijf in onze communicatie naar de buitenwereld

Binnenkort zal Marcel Wagenhuis namens Voetbl Totaal en de AMVA contact met u opnemen.
Hij behartigt onze belangen en kan u nader informeren over de details van dit bijzondere project.
U kunt hem ook bereiken onder telefoonnummer 06-41 12 99 29
Voor vragen over dit project kunt u bovendien contact opnemen met ondergetekenden.

We hopen van harte dat u dit initiatief wilt ondersteunen middels uw reclame opdracht op het voertuig.
Inmiddels hebben we onze 1e sponsor: Elite Networks BV www.elitenetworks.eu
Mocht u besluiten tot deelname, dan wordt u uiteraard uitgenodigd voor de feestelijke overdracht van het
voertuig, waarvoor ook onze mediacontacten een uitnodiging zullen ontvangen.
Wij hopen van harte dat u dit verzoek serieus in overweging wilt nemen en positief zult besluiten.

Met vriendelijke groet,

Voetbal Totaal
www.voetbaltotaal.net

