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Voorbeeld eerste mailing aan potentials 
 

Tips: 
- Personaliseer de mail (bedrijf en indien bekend wie je aanschrijft) 

- Doel: inspireren en informeren, maar wees ook duidelijk in je vraag – waar mail je voor? 

- Geef opvolging aan je mailing: bij voorkeur nabellen 

- Geef duidelijk aan in de mail met wie ze contact kunnen opnemen, bij voorkeur ook met 

telefoonnummer 

- Hang er een foto/plaatje oid aan, iets dat uit het beeld springt 

- Indien je veel geadresseerden tegelijk wilt versturen, dan kan dit gemakkelijk via een (gratis) 

programma als mailchimp; of via mail-merge functie. 

Voorbeeld: 
 

  

Beste [VOORNAAM], 

 

Zomerse temperaturen kenmerken het huidige weerbeeld. Maar tijdens de winter, lopen 

we ook massaal warm. Want schaatsen is met voetbal en formule 1 de grootste sport in 

Nederland! En daar kan [BEDRIJF] bij zijn! 

 

Schaatsen heeft een groot bereik en veel impact. Komende winter komen Sven, Ireen, 

Sjinkie en onze vele andere internationale toppers in actie tijdens de Olympische Spelen in 

PyeongChang. Zij strijden voor de medailles en een trots Nederland, waardoor jong en oud 

geïnspireerd wordt.  

 

Maar medailles op de Spelen worden niet zomaar gewonnen, winnaars van de 

natuurijsmarathons niet zomaar geboren. De weg naar de top begint bij de lokale 

vereniging. Daar kom je voor het eerst in aanraking met het schaatsen, maak je plezier en 

ontmoet je vrienden voor het leven. Verbondenheid, samenwerken, ontwikkeling op meer 

dan alleen sportief vlak. Samen schaatsen, samen schaatsen kijken, samen anderen leren 

schaatsen. 
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Wilt u onze vereniging beter leren kennen en ondersteunen? Wij gaan graag met u in 

gesprek om van [vereniging] samen een succes te maken. Inspiratie en meer informatie 

over onzer vereniging vindt u op [verenigingswebsite].  

 

Wij nemen binnen een week contact met u op voor verdere toelichting. Mocht u intussen al 

vragen hebben dan kunt u mij bellen (TELNR) of mailen via dit adres. 

   

Met sportieve groet, 

XXXX 

FUNCTIE / RTC xxxx / KNSB 
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