
Beste PartnerClub, 
 
 
Voor u ligt de Nieuwsbrief van november 2014, met daarin het laatste nieuws, 
aanbiedingen voor PartnerClubs, goede voorbeelden van initiatieven van PartnerClubs 
en een overzicht van geplande activiteiten. Met deze nieuwsbrief hopen wij de 
informatie naar jullie overzichtelijker te maken.  
 
Aanbiedingen 
 
Teamarrangement 
VVV-Venlo speelt de aankomende 2 maanden thuis tegen:  
- Zondag 7 december: VVV-Venlo – Roda JC 
- Dinsdag 16 december: VVV-Venlo – PEC Zwolle (KNVB Beker) 
- Zondag 21 december: VVV-Venlo – Fortuna Sittard 
- Zondag 25 januari: VVV-Venlo – MVV 
- Maandag 9 februari: VVV-Venlo – FC Oss 
 
Net als voorgaande wedstrijden krijgen (jeugd)teams van PartnerClubs korting bij het 
bestellen van kaarten. De kaarten kosten met korting: 
- VW-tribunes (korte zijde, onoverdekt) = € 3,- per stuk; 
- W-tribunes (korte zijde, overdekt) = € 5,- per stuk. 
 
Deze prijzen gelden voor alle leeftijden. 
Normale prijs voor VW = € 10,- en € 5,- voor kinderen t/m 14 jaar. 
Normale prijs voor W = € 12,50 en € 7,50 voor kinderen t/m 14 jaar. 
Kaarten kunnen per team tot 3 dagen voor de wedstrijd besteld worden via e-mail 
ticketing@vvv-venlo.nl met vermelding van: 
- Clubnaam; 
- Team; 
- Welke thuiswedstrijd/datum; 
- Aantal personen / tribune; 
- De namen van de personen waarvoor de kaarten bedoeld zijn. 
 
Normaal gesproken geldt er een ClubCard-verplichting, maar als PartnerClub hoeft u 
alleen een namenlijst aan te leveren. 
 
Via Intersport Megastore Roermond gratis naar de derby VVV-Venlo – Roda 
JC! 
Ook in Midden-Limburg heeft VVV-Venlo veel fans en business partners! Onze partner 
Intersport Megastore Roermond laat dit blijken door 2 gratis kaarten beschikbaar te 
stellen bij een aankoop van minimaal €100,- uit het gehele assortiment!  
Naast deze actie organiseert Intersport Roermond i.s.m. VVV-Venlo woensdag 3 
december (15.00 -16.00 uur) een signeersessie waarbij onze spelers Dyon Gijzen, Aziz 
Khalouta en Joeri Schroijen aanwezig zijn!  
De Intersport Megastore is gelegen op het Retailpark in Roermond, nabij de A73. Meer 
informatie over Intersport Megastore: www.intersportmegastoreroermond.nl  
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20% korting bij klimhal Clip ’n Climb in Viersen!  
Onze Duitse business partner Clip ‘n Climb in Viersen biedt PartnerClubs van VVV-Venlo 
en hun leden 20% korting op de entreeprijs bij deze geweldig klimhal op slechts 15 
kilometer van Venlo. Gaan jullie vanuit de club, geef dan bij de ‘Kletterhalle’ aan dat je 
Partnerclub van VVV-Venlo bent en er wordt direct 20% korting verrekend op de totale 
entreeprijs. Indien jullie leden zelf naar Clip ’n Climb gaan, krijgen ze op vertoon van 
een kopie van dit bericht ook 20% korting! Publiceer dit bericht (met logo Clip ‘n Climb) 
daarom op jullie website!  
Een geweldige aanbieding voor de winterperiode!  
 
Meer informatie over Clip ’n Climb is te vinden op www.kletterspass.info 
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