
Dear parents and members of Graaf Willem II-VAC, 

Graaf Willem II-VAC has a history of more than 100 years. 
In recent years, the club has grown to 1285 members. 
To ensure that the club can accommodate everyone the 
growth and modernisation of the infrastructure at Graaf 
Willem will be set in motion in 2018. Pitch 1 is to be 
resurfaced and a “Panna-field” created. The club house 
and training facilities will be renovated and expanded. 
For this we really need your help so we started the campaign 
“Samen Knallen voor Graaf Willem”.

Donation Request
Graaf Willem aim to keep membership fees as low as possible 
so everyone can continue to play football. We would therefore 
like to ask you as a parent or member of Graaf Willem II-VAC 
to make a voluntary donation of €100. 
We realise that not all members are in a situation to do so, so 
for the members who can afford to donate more, please do! 

All donations are welcome
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Our goal is to raise a total of €150.000, hopefully with the 
help of you! Together we can do this. So please donate  
today to the Graaf Willem Nieuwbouwfonds! 

Thank you very much!
The board and all members of Graaf Willem II-VAC

www.graafwillem.nl
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Beste ouders en leden van Graaf Willem II-VAC,

Graaf Willem II-VAC bestaat meer dan 100 jaar. De club 
is inmiddels flink gegroeid tot wel 1285 leden. Om ervoor 
te zorgen dat de vereniging iedereen kan huisvesten, 
wordt in 2018 nieuwbouw en renovatie in gang gezet. 
Veld 1 krijgt nieuw kunstgras en er komt een Pannaveld. 
Tevens worden het clubhuis en de kleedkamers uitge-
breid en gerenoveerd. Wij hebben uw hulp voor de 
nieuwbouw hard nodig en dus zijn wij de actie gestart 
“Samen Knallen voor Graaf Willem”

Donatieverzoek
Graaf Willem wil de kosten van het lidmaatschap zo laag 
mogelijk houden zodat iedereen kan blijven voetballen.  
En dus vragen wij u als ouder of lid van onze club om een 
vrijwillige donatie van €100,-. Wij begrijpen dat dit niet 
voor iedereen mogelijk is. Daarom vragen wij leden die 
meer dan €100,- kunnen en willen doneren, dat ook te doen! 

Alle donaties zijn welkom
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Ons streven van deze actie is om in totaal €150.000,- te 
realiseren, hopelijk met uw hulp! Dus, alstublieft, doneer 
vandaag nog, zodat wij samen dit doel kunnen bereiken! 

Hartelijk dank!

Het bestuur en alle leden van Graaf Willem II-VAC

www.graafwillem.nl
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