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Vrienden van Dames 1 
BV Hoofddorp Dames 1 heeft als doelstelling om in het seizoen 2021-2022 in de 
Promotiedivisie, het op een na hoogste niveau van Nederland, te spelen voor het 
landskampioenschap. Als team willen zij zich verder professionaliseren en een bijdrage 
leveren aan de promotie van basketbal, voor zowel de jeugd als Dames 1, binnen BV 
Hoofddorp.  
 
Naast sportieve successen is het uiteraard ook belangrijk om bepaalde zaken daar om heen 
goed te organiseren. Zo moet er geld zijn om in de Eredivisie te kunnen spelen, maar ook 
andere elementen zijn belangrijk, denk aan materialen, jeugdopleiding, teambuilding. Dit 
kunnen de speelsters en staff van Dames 1 niet alleen, daarom is er per seizoen 2021-2022 
‘Vrienden van Dames 1’ opgezet. Lees hieronder hoe het in zijn werk gaat en hoe je wellicht 
de Dames kan helpen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom word je Vriend van Dames 1 
De speelsters en staf van Dames 1 zijn ambitieus en zijn het ‘voorbeeld’ voor de jeugd. 
Wanneer BV Hoofddorp, na een flink aantal jaren, weer hun rentree maakt in de Dames 
Eredivisie biedt dit ook veel (door)groeimogelijkheden voor onze jeugdleden. Het is niet alleen 
belangrijk om rondom Dames 1 alles goed te organiseren, maar het team kijkt verder dan dat.  
Door een bijdrage te doen aan Dames 1 help je dus niet alleen ons team, maar uiteindelijk de 
hele vereniging.  
 
Wat wordt er met het geld gedaan 
Zoals eerder aangegeven kijkt het team naar wat zij zelf nodig hebben om de ambities waar 
te kunnen maken, maar moeten daarvoor ook vereniging breed kijken. Dames 1 is er van 
overtuigd dat wanneer een team buiten het veld sterk is, dat dit terug te zien is binnen de lijnen. 
Teambuilding is hierin erg belangrijk, wat mogelijk is in een vorm van gezellige 
teambuildingsactiviteiten tot mentale trainingssessies.  
Op en rond het veld zijn vrijwilligers nodig, maar ook zijn er juiste materialen nodig om een 
training of wedstrijd goed en veilig te kunnen organiseren voor alle leden.  

 
Hoe word je Vriend van Dames 1 
Doormiddel van eenmalig een bijdrage te doen van € 50,-, € 100,- of € 250,- ben je voor 
seizoen 2021-2022 ‘Vrienden van Dames 1’. Je kunt op verschillende manieren kenbaar 
maken dat je ons wil steunen:  

- Laat het weten via één van de speelsters/staff 
- Stuur een bericht via onze Facebook- of Instagrampagina à @bvhoofddorpdames1 
- Stuur een mail naar: bvhoofddorpdames1@hotmail.com  

 
Wanneer het kenbaar is gemaakt ontvangt u van ons een kort formulier waarop je ons kan 
voorzien van de nodige informatie.  
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Wat doet Dames 1 voor haar vrienden terug 
Wanneer je je bindt met Dames 1, ongeacht met welk bedrag, wordt er aandacht aan 
geschonken. Ons speciale digitale ‘Vrienden van Dames 1’ bord (zie volgende pagina), waar 
alle vrienden op staan, zal tijdens elke thuiswedstrijd op het LED-scherm in onze thuishal 
zichtbaar zijn en het digitale bord zal regelmatig terugkomen op onze Social Media kanalen.   
 
Uiteraard is het team bereid om 
eventueel ‘tegenprestaties’ te verrichten 
voor onze Vrienden. Dit bespreken we 
graag met geïnteresseerden.  
Tegenprestaties waar bijvoorbeeld aan 
gedacht kan worden zijn:  

- Flyeren tijdens thuiswedstrijden 
(indien bedrijf) 

- Uitnodiging borrel bij een 
thuiswedstrijd 

- Ondersteuning bij 
(sport)evenement 

- Delen van kortingscodes op Social Media van Dames 1, maar ook speelsters 
individueel.  

 
Maar we horen graag wat wij voor jou of jouw bedrijf terug kunnen doen.  
 
Indien je niet met naam op het bord wil komen is het uiteraard ook mogelijk om anoniem 
Vrienden te zijn.  
 
Tot wanneer kan je inschrijven 
Je kunt tot 15 november 2021 aanmelden om ‘Vrienden van Dames’ te worden. Twijfel je nog? 
Kom dan een keer een (thuis)wedstrijd bijwonen om het team te zien spelen. Houd onze 
socials in de gaten om te zien wanneer de (thuis)wedstrijden zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volg jij ons al?  

  


