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VRIENDEN VAN GRASSHOPPERS   

Via deze brief willen wij alle geïnteresseerden en hen die basketbalvereniging Solar-systemen -

Grasshoppers (hierna: Grasshoppers) een warm hart toedragen informeren over het initiatief 

Vrienden van Grasshoppers. 

De doelstelling van Vrienden van Grasshoppers is basketbalvereniging Grasshoppers met behulp 

van mensen die zich kwalificeren als "Vriend van Grasshoppers " in financiële te steunen. De 

achterliggende gedachte hiervan is dat een grotere financiële huishouding vroeg of laat de basis zal 

zijn voor een nog groter sportief succes van Dames 1 en Heren 1 van Grasshoppers, waar wij net 

als vele anderen na jaren zo naar uitzien! 

Over de financiële ondersteuning van Grasshoppers worden door de Commissie Vrienden van 

Grasshoppers jaarlijks afspraken gemaakt met het bestuur over de besteding ervan. De gelden 

worden aangewend voor specifieke en zichtbare doelen, zoals: trainingskampen voor Dames 1 of 

Heren 1 of (buitenlandse) toernooien. Via deze constructie maken de Vrienden van Grasshoppers 

deel uit van Grasshoppers en brengen daarmee de doelstelling tot leven: structurele verbetering 

van de prestaties van deze teams.  

 

Een Vriend van Grasshoppers wordt gedreven door liefde voor de club en is bereid om onder 

zakelijke doch vriendelijke voorwaarden Grasshoppers financieel te ondersteunen.  

Een vriend van Grasshoppers doneert jaarlijks tot wederopzegging minimaal € 50,-.  

 

Een Vriend van Grasshoppers ontvangt 1 Vriendenkaart (op naam) waarmee 1 gast kan worden 

meegenomen naar de wedstrijden. Vanaf het seizoen 2015-2016 kost een toegangskaartje voor 

een wedstrijd van Dames 1 of Heren 1 € 3,- per wedstrijd voor bezoekers ouder dan 18 jaar en 

geen lid van Grasshoppers, Vriend van Grasshoppers of vrijwilliger zijn. 

Verder worden bij de start van het basketbalseizoen alle Vrienden van Grasshoppers uitgenodigd 

voor de teampresentatie en openingswedstrijd van Dames 1 en Heren 1. Daarnaast wordt hun 

naam getoond op de sponsortv in de verenigingsruimte en via de reclame uitingen tijdens de 

wedstrijden van Dames 1 en Heren 1.  

 

Draagt u Grasshoppers en topsport een warm hart toe, wilt u dan zo vriendelijk zijn het 

aanmeldformulier in te vullen, zodat wij u kunnen inschrijven als Vriend van Grasshoppers tot 

wederopzegging.  

 

Voor meer informatie en uw aanmeldformulier kunt u een e-mail sturen naar 

vriendenvan@grasshoppers.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

namens de initiatiefnemers Vrienden van Grasshoppers,  
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