Beste geïnteresseerde,
In deze begeleidende brief vindt u aanvullende informatie over de Walk of Fame op
MHCP.
Wat is de Walk of Fame?
De Walk of Fame is een initiatief vanuit de sponsorcommissie. Bij de aanleg van het
nieuwe veld worden ook de tegels tussen de velden weggehaald en opnieuw gelegd. De
sponsorcommissie vond het een leuk idee om zowel leden als sponsoren als andere
geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om, tegen betaling, hun naam te
vereeuwigen op een tegel in de clubkleuren van MHCP. De kleurrijke tegels geven een
leuk(er) aanzicht, de namen op de tegels worden geregeld gelezen door de bezoekers
van MHCP en de u steunt de club door het kopen van een tegel. Zo slaan wij maar liefst
drie vliegen in één klap!
Voor wie is de Walk of Fame bedoeld?
Voor jong en oud, voor man en vrouw, voor lid en niet-lid, voor opa’s en oma’s, voor
vaders en moeders, voor broers en zussen en voor sponsoren en niet-sponsoren.
Kortom: voor iedereen die het leuk lijkt om een tegel te hebben op de Walk of Fame!
Hoe ziet zo’n tegel er eigenlijk uit?
Het is een vierkante stoeptegel met een
blauw-witte opdruk. De ondergrond van de
tegel is lichtblauw en de tekst wordt wit (zie
de afbeelding hiernaast). De donkerblauwe
kleur die u op de afbeelding ziet, zal niet op
de tegels in de Walk of Fame komen.
Het maximaal aantal karakters dat op de
tegel kan worden opgedrukt is 15 per regel,
met een maximum aan twee regels per tegel.
Kortom: maximaal 30 karakters per tegel.
Wat zijn de kosten voor één tegel?
De kosten bedragen €150,- per tegel. Van
deze €150,- wordt de tegel gemaakt en gelegd, hier zijn geen extra kosten aan
verbonden.

Waar komt de Walk of Fame te liggen?
Tussen veld 1 en veld 2 komt de Walk of Fame te liggen. De tegels die als eerst worden
verkocht, zullen als eerst gelegd worden en dus het dichts bij het clubhuis komen te
liggen.
Wanneer worden de tegels gelegd?
Ons doel is om de eerste tegels twee weken na de opening van het veld te leggen. Het
realiseren van de tegels duurt namelijk twee weken. Vervolgens zullen de tegels
minimaal twee keer per seizoen gelegd worden (afhankelijk van het aantal tegels dat
besteld wordt).
Wanneer kunt u de tegels kopen?
Nu! U kunt het inschrijfformulier nu in vullen en opsturen. Maar u kunt ook wachten tot 5
september, de feestelijke opening van het nieuwe veld. Deze dag zal er de hele dag een
fysiek verkooppunt zijn om de tegels te kopen en gelijk te betalen. Maar ook na de
opening van het nieuwe veld en zelfs na het leggen van de eerste tegels heeft u nog de
mogelijkheid om een tegel aan te vragen. Dus als u eerst het resultaat wilt afwachten is
dit geen probleem.
Wat moet u doen om een tegel in de Walk of Fame te krijgen?!
Heel simpel. U vult het inschrijfformulier in, zet uw handtekening onder het formulier en
stuurt dit op naar sponsoring@mhcp.nl met als onderwerp ‘Walk of Fame’. De rest
regelen wij.
Óf u kunt, tijdens de opening van het veld, op 5 september, het formulier invullen en het
verschuldigde bedrag pinnen. Er zal deze dag een fysiek contactpunt voor het kopen
van de tegels worden opgezet.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben over de Walk of Fame. Mocht u nog
vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar sponsoring@mhcp.nl.
Met sportieve groet,
namens de sponsorcommissie
Chinouk van Koningsbruggen

