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Door het project

MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION next 100
(MWA next 100)
hebben verenigingen de mogelijkheid MYWEBSPORT met een startinvestering van 2.000 euro te
installeren en tevens geld in de verenigingskassa te laten vloeien. In het gunstigste geval meer
dan 10.000 euro per jaar.

TIPP:
Verenigingsleden nemen de voorfinanciering van MYWEBSPORT voor uw eigen vereniging over en
u profiteert van minstens 3 % rendement.

Het doel van het project is de ingebruikname van meer dan 100 instalaties voor eind 2018. Na
afloop van het project zullen ca. 5.000 spelers regelmatig aan de internationale events van MWA
deelnemen en ca. 20.000 toeschouwers zullen de wedstrijden en trainingen volgen.
Voor de uitvoering van het project stellen de investeerders de productiekosten van 100
MYWEBSPORT systemen ter beschikking. In principe kan iedere geïnteresseerde vereniging een
aanvraag indienen. De investeerder beslist uiteindelijk gezamenlijk met de bedrijfsleiding van
MYWEBSPORT welke geïnteresseerde vereniging aan de eisen voor deelname aan het project
voldoet.

Alle informatie vindt u op onze homepage onder
www.mywebsport.com/next-100
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OPGELET:
Het aantal verenigingen die aan het project kunnen deelnemen is beperkt. In de volgende landen
(continenten) zullen de 100 systemen worden geïnstalleerd:
82 – Europa
15 – Duitsland
12 – Nederland
10 – België
10 – Turkije
10 – Frankrijk
6 – Spanje
6 – Italie
3 – Portugal
3 – Zwitserland
3 – Tsjechië
3 – Oostenrijk
1 – Luxenburg
6 – USA
6 – Azië
6 – Latijns Amerika

Geïnteresseerd?
Eenvoudig een vrijblijvende aanvraag aan info@mywebsport.com sturen.
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