Persbericht
Brussel, 7 maart 2016

Oproep aan amateurclubs: daag STVV uit dankzij Golden Palace.
Omdat elke amateurclub ervan droomt om te spelen tegen een eliteploeg, stelt de Sint-Truidense Voetbalvereniging
haar grote campagne « Meet our Team » voor. Concreet gaat het om een wedstrijd gericht aan alle amateurclubs in
België. Het doel? Zich meten met een club uit de eerste klasse tijdens een ware galawedstrijd in een echt, volledig
gevuld voetbalstadion.

Meet our Team is ook een uitzonderlijke gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen van een grote club
en zelf de bijzondere sfeer van het Stayen-stadion op te snuiven.

Om dit avontuur in de praktijk om te zetten, worden de amateurclubs uitgenodigd om via de site
www.meetourteam.be een foto of een video en een woordje uitleg over hun motivering voor het uitdagen van
William Dutoit, Mémé Tchité, Gaëtan Heyndrickx en de andere spelers van STVV. 12 ploegen worden geselecteerd: 1
per Belgische provincie (10), 1 uit Brussel en 1 ploeg geselecteerd door de jury. Op 23 en 24 juli worden ze
uitgenodigd voor een professionele training in Stayen en ondergaan ze verscheidene kleine tests (dribbelen, schieten
op doel, …). De club die als winnaar wordt uitgeroepen op het hoogtepunt van deze dag wordt uitgenodigd het op te
nemen tegen STVV in een uitzonderlijke wedstrijd die meteen ook het startschot van het nieuwe seizoen van de club
vormt.

Walter Baseggio en Leo Van der Elst, ambassadeurs van Golden Palace, zijn de peters van Meet our Team. Elk
geselecteerd team gaat naar huis met een check ter waarde van 500 euro om alle eventuele verplaatsingskosten te
dekken. Ook worden er die dag talrijke cadeaus aangeboden.

Kalender:




Inschrijvingsperiode: 4 maart tot en met 27 mei
Selectie van de 12 clubs: 27 mei
Bekendmaking winnaar en grote wedstrijd tegen Sint-Truiden op 23 en 24 juli

Meer info?
http://www.meetourteam.be

***

Over Golden Palace:

Golden Palace is met bijna 40 speelzalen verspreid over België marktleider. Sinds 1 april 2012 heeft de groep ook een
eigen online platform, goldenpalace.be, waar zowel sportweddenschappen, casino en poker worden aangeboden. De
groep is uitgegroeid van familiebedrijf tot onderneming met meer dan 300 werknemers. Deze groei, mogelijk gemaakt
door het bouwen van sterke vertrouwensrelaties met zowel spelers en de wethouders, stelt Golden Palace in staat zich
in te zetten voor projecten op het vlak van milieu en liefdadigheid.

Stan Niesen, woordvoerder STVV: +32 475 84 94 12
Julie Limbos, woordvoerster Golden Palace: +32 476 94 54 06

