
    

De grote clubactie gaat weer van start!!
 

Beste verenigingen, 
‘Partijtjes zijn leuk, trainingen zijn saai’

Bij veel verenigingen is dat bij (jeugd)leden een veel gehoorde uitspraak. 
De aanleiding is dat de trainers van de selectie elftallen goed in staat zijn een aantrekkelijke en 
afwisselende training te verzorgen. Zodra het de lagere elftallen betreft wordt dit voor
vaders al snel een probleem .  

SmartGoals is helemaal nieuw. Geweldige technologie gekoppeld aan een vet design, een aanwinst 
voor iedere trainer en alle verenigingen
SmartGoals staan binnen minuten op het veld en de spelers hebben direct door wat de bedoeling is.
 

•Meer plezier in trainingen •Plezier leidt tot motivatie en motivatie leidt tot
•Grote Clubactie loten verkopen
•Super sponsor loten van €150 t.b.v. SmartGoals via 
 

Uw vereniging kan ook een mooi bedrag binnen halen
Van de opbrengst kunnen nieuwe materialen aangeschaft 
materialen die misschien al langer op het verlanglijstje stonden, maar niet uit de lopende begroting 
betaald konden worden.  
 

Wat kan uw vereniging

SmartGoals voor ieder aspect van de training
Geeft complete trainingen vormgegeven met warming
conditietraining, coördinatietraining,
niveau en iedere leeftijd.  
SmartGoals worden om die reden al gebruikt door oa AJAX
 
Een complete set “SmartGoals Voetbal” bestaat uit 6 SmartGoals (12 SmartCones en 6 SmartStrips), 
12 SmartLights, een SmartCharger, een SmartRemote, een handleiding en een s
oefeningen kost € 2.750,- ex btw

 
De Fundashon Bicentini is een stichting die zich in Nederland en op Curaçao inzet om het geestelijk 
en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren te bevorderen. Door de aanschaf van een set 
SmartGoals door uw vereniging, ontvangt de stichting 10% t.b.v. het goede doel, zodat ook deze 
kinderen kunnen sporten. Dus uw leden en uw vereniging zijn 
maatschappelijk bezig en ondersteunen zo tevens
sporten. Kortom; voldoende reden om je extra in te zetten.
 
Gaat uw vereniging voor een set SmartGoals, wilt u verdere uitleg of een demonstratie dan horen wij 
het graag. We nemen dan spoedig telefonisch contact op om een datum af te spreken
 
Remko Bicentini 
Official SmartGoals reseller 
Fundashon Bicentini 
www.fundashon-bicentini.org 
info@bicentini-foundation.org 
bereikbaar: 06-41426655  

 

De grote clubactie gaat weer van start!!  

Beste verenigingen, sponsoren, trainer en sporter. 
‘Partijtjes zijn leuk, trainingen zijn saai’  

verenigingen is dat bij (jeugd)leden een veel gehoorde uitspraak.  
De aanleiding is dat de trainers van de selectie elftallen goed in staat zijn een aantrekkelijke en 
afwisselende training te verzorgen. Zodra het de lagere elftallen betreft wordt dit voor

‘Het nieuwe trainen’  
SmartGoals is helemaal nieuw. Geweldige technologie gekoppeld aan een vet design, een aanwinst 

or iedere trainer en alle verenigingen. Geen cursussen of ingewikkelde programma’s/computers. 
SmartGoals staan binnen minuten op het veld en de spelers hebben direct door wat de bedoeling is.

Spelers en SmartGoals 
•Meer plezier in trainingen •Plezier leidt tot motivatie en motivatie leidt tot prestatie 
Grote Clubactie loten verkopen  voor je eigen concreet doel  

€150 t.b.v. SmartGoals via Grote club actie   

Uw vereniging kan ook een mooi bedrag binnen halen  met de Grote Clubactie.
nieuwe materialen aangeschaft worden voor alle leden van uw vereniging, 

al langer op het verlanglijstje stonden, maar niet uit de lopende begroting 

Wat kan uw vereniging  met de opbrengst gaan doen? 

als voor ieder aspect van de training
 

Geeft complete trainingen vormgegeven met warming-up oefeningen, passen & trappen, positiespel, 
conditietraining, coördinatietraining, afwerken en partijtjes. Uitdagend en leuk voor iedereen van elk 

SmartGoals worden om die reden al gebruikt door oa AJAX en PEC Zwolle. 

Een complete set “SmartGoals Voetbal” bestaat uit 6 SmartGoals (12 SmartCones en 6 SmartStrips), 
Lights, een SmartCharger, een SmartRemote, een handleiding en een set kaarten met leuke 

ex btw 
Kinderen voor Kinderen 

De Fundashon Bicentini is een stichting die zich in Nederland en op Curaçao inzet om het geestelijk 
deren en jongeren te bevorderen. Door de aanschaf van een set 

SmartGoals door uw vereniging, ontvangt de stichting 10% t.b.v. het goede doel, zodat ook deze 
kinderen kunnen sporten. Dus uw leden en uw vereniging zijn dan ook nog eens sociaal 

steunen zo tevens een goed doel, zodat ook deze kinderen
Kortom; voldoende reden om je extra in te zetten.  

Gaat uw vereniging voor een set SmartGoals, wilt u verdere uitleg of een demonstratie dan horen wij 
nemen dan spoedig telefonisch contact op om een datum af te spreken

 
 

 

De aanleiding is dat de trainers van de selectie elftallen goed in staat zijn een aantrekkelijke en 
afwisselende training te verzorgen. Zodra het de lagere elftallen betreft wordt dit voor goedwillende 

SmartGoals is helemaal nieuw. Geweldige technologie gekoppeld aan een vet design, een aanwinst 
. Geen cursussen of ingewikkelde programma’s/computers. 

SmartGoals staan binnen minuten op het veld en de spelers hebben direct door wat de bedoeling is. 

prestatie  

de Grote Clubactie.  
worden voor alle leden van uw vereniging, 

al langer op het verlanglijstje stonden, maar niet uit de lopende begroting 

als voor ieder aspect van de training 
passen & trappen, positiespel, 

Uitdagend en leuk voor iedereen van elk 

Een complete set “SmartGoals Voetbal” bestaat uit 6 SmartGoals (12 SmartCones en 6 SmartStrips), 
et kaarten met leuke 

De Fundashon Bicentini is een stichting die zich in Nederland en op Curaçao inzet om het geestelijk 
deren en jongeren te bevorderen. Door de aanschaf van een set 

SmartGoals door uw vereniging, ontvangt de stichting 10% t.b.v. het goede doel, zodat ook deze 
sociaal 

een goed doel, zodat ook deze kinderen kunnen 

Gaat uw vereniging voor een set SmartGoals, wilt u verdere uitleg of een demonstratie dan horen wij 
nemen dan spoedig telefonisch contact op om een datum af te spreken. 


