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SSPPOONNSSOORRSSHHIIPP  OOPPPPOORRTTUUNNIITTYY  
  

DDoo  yyoouu  wwaanntt  ttoo  iinnccrreeaassee  yyoouurr  ccoommppaannyy  bbrraanndd  eexxppoossuurree??  

AArree  yyoouu  kkeeeenn  ttoo  rraaiissee  yyoouurr  ccoommppaanniieess  pprrooffiillee  bbyy  ssuuppppoorrttiinngg  aa  llooccaall  ssppoorrttiinngg  cclluubb??  

IIff  yyoouu  aarree  tthheenn  wwee  iinnvviittee  yyoouu  ttoo  bbeeccoommee  aa  ccoorrppoorraattee  ppaarrttnneerr  aanndd  ssppoonnssoorr  tthhee  MMoorrnniinnggttoonn  PPiirraatteess  

BBaasseebbaallll  CClluubb..      

OOuurr  CClluubb,,  ffoouunnddeedd  iinn  11997755,,  hhaass  aa  ssttrroonngg  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  pprroovviiddiinngg  tthhee  ggaammee  ooff  bbaasseebbaallll  aass  aann  

aalltteerrnnaattiivvee  ssppoorrttiinngg  ooppttiioonn  oonn  tthhee  MMoorrnniinnggttoonn  PPeenniinnssuullaa  ffoorr  mmaalleess  aanndd  ffeemmaalleess  ooff  aallll  aaggeess..  

WWhhaatt  ddooeess  tthhee  MMoorrnniinnggttoonn  PPiirraatteess  BBaasseebbaallll  CClluubb  ooffffeerr  yyoouu??  

  ‘‘GGoooodd  SSppoorrttss’’  LLeevveell  33  AAccccrreeddiitteedd  CClluubb..    

  ‘‘NNoott--FFoorr--PPrrooffiitt’’  IInnccoorrppoorraattiioonn  ––  aallll  mmoonneeyy  rraaiisseedd  ggooeess  bbaacckk  iinnttoo  CClluubb  pprroojjeeccttss..  

  EExxppeerriieenncceedd  SSttaattee//NNaattiioonnaall//IInntteerrnnaattiioonnaall  CClluubb  CCooaacchh  ––  BBrreennddaann  WWiillssoonn..    

  EEnntthhuussiiaassttiicc  ‘‘CCoommmmiitttteeee  ooff  MMaannaaggeemmeenntt''  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  ggrroowwtthh  aanndd  ffuuttuurree  

ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  CClluubb  aanndd  iittss’’  mmeemmbbeerrsshhiipp..        

  EExxcceelllleenntt  cclluubb  ffaacciilliittiieess  wwiitthh  aammppllee  ooffff  ssttrreeeett  ppaarrkkiinngg,,  ppllaayyggrroouunndd  aanndd  BBBBQQ..    

  MMaaggnniiffiicceenntt  ggrroouunnddss  wwiitthh  ttwwoo  ppllaayyiinngg  ddiiaammoonnddss..    

  JJuunniioorr  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraamm  tthhaatt  ccooaacchheess  aanndd  ddeevveellooppss  yyoouunngg  ppllaayyeerrss  iinnttoo  hhiigghhllyy  mmoottiivvaatteedd  

aanndd  ttaalleenntteedd  bbaasseebbaallll  ppllaayyeerrss..    JJuunniioorr  GGrraanndd--ffiinnaalliissttss  iinn  22001100,,  22001111,,  22001122  &&  22001144..  

  MMaasstteerrss  GGrraanndd--ffiinnaalliissttss  iinn  22001122..    CC22  GGrraanndd--ffiinnaalliissttss  iinn  22001144..  

  EExxtteennssiivvee  ssttrreeeett  ffrroonnttaaggee  ffeenncciinngg  oonn  WWiillssoonnss  RRooaadd  iiddeeaall  ffoorr  SSPPOONNSSOORR  SSIIGGNNAAGGEE..  

  WWeellll  mmaaiinnttaaiinneedd  wweebbppaaggee  aanndd  cclluubb  nneewwsslleetttteerr..  

  LLaarrggee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ggrroouupp  ttoo  ssuuppppoorrtt  yyoouurr  bbuussiinneessss  tthhrroouugghh  ppaattrroonnaaggee..  
  

HHooww  wwiillll  yyoouurr  ssppoonnssoorrsshhiipp  aassssiisstt  iinn  tthhee  ggrroowwtthh  aanndd  ffuuttuurree  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  cclluubb??  

  IInnssttaallllaattiioonn  ooff  tteeaamm  sshheelltteerrss  ((dduuggoouuttss))  ffoorr  tthhee  JJuunniioorr  ddiiaammoonndd..  

  RReessttoorraattiioonn  ooff  ffiieelldd  lliigghhttiinngg  ttoo  eennssuurree  ggrreeaatteerr  ssaaffeettyy  dduurriinngg  JJuunniioorr  nniigghhtt  pprraaccttiiccee..  

  PPuurrcchhaassee  ooff  nneeww  ‘‘llooaann’’  uunniiffoorrmmss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  uunnddeerrpprriivviilleeggeedd  yyoouutthh..  

  SSuubbssiiddiizzee  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeeess  ffoorr  uunnddeerrpprriivviilleeggeedd  yyoouutthh..  

  RReeppllaaccee  aaggiinngg  ppllaayyiinngg  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ggrroouunndd  mmaaiinntteennaannccee  eeqquuiippmmeenntt..  

  RReeppllaaccee  aaggiinngg  ffrriiddggee//ffrreeeezzeerr  iinn  JJuunniioorr  ccaanntteeeenn..  

  SSuubbssiiddiizzee  ‘‘FFuuttuurree  DDiirreeccttiioonn  ––  RReeddeevveellooppmmeenntt  PPllaann’’  ffoorr  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  ppllaayyiinngg  ffiieelldd  aanndd  

aaggiinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree..  
  

PPlleeaassee  sshhooww  yyoouurr  ssuuppppoorrtt  aanndd  ssppoonnssoorr  yyoouurr  llooccaall  bbaasseebbaallll  cclluubb  ttoo  eennssuurree  wwee  ccaann  pprroovviiddee  

aaddeeqquuaattee  ffaacciilliittiieess  aanndd  aa  ppllaayyiinngg  ffuuttuurree  ffoorr  oouurr  JJuunniioorr  aanndd  SSeenniioorr  tteeaammss..  
  

FFoorr  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaacctt::  GGeemmmmaa  DDoowwsseetttt  oonn  0432 183826  oorr  CChhrriiss  TTaayylloorr  00440099  221166774455..  

MMMooorrrnnniiinnngggtttooonnn   
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SSSpppooonnnsssooorrrssshhhiiippp   PPPaaaccckkkaaagggeeesss 

PPLLAAYYEERR  FFEEEE  SSPPOONNSSOORR**                $$330000  

  SSppoonnssoorr  aa  ppllaayyeerr  aatt  tthhee  cclluubb  &&  hhaavvee  yyoouurr  ccoommppaannyy  llooggoo  ddiissppllaayyeedd  wwiitthh  tthhee  ppllaayyeerrss  pphhoottoo  oonn  oouurr  wweebbppaaggee;;  

  PPiirraattee  NNeewwsslleetttteerr  aaddvveerrtt  eexxppoossuurree;;  

  CCoommppaannyy  llooggoo  ddiissppllaayyeedd  oonn  ‘‘SSppoonnssoorrss’’  ppaaggee  aatt  wwwwww..mmoorrnniinnggttoonn..bbaasseebbaallll..ccoomm..aauu  wwiitthh  lliinnkk  ttoo  yyoouurr  wweebbssiittee;;  

  SSppoonnssoorr  ssuupppplliieedd  bbuussiinneessss  ccaarrddss  oonn  ddiissppllaayy  iinn  cclluubbrroooomm;;  

  MMPPBBCC  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  AApppprreecciiaattiioonn;;  

  YYoouurr  ssppoonnssoorrsshhiipp  wwiillll  ccoovveerr  yyoouurr  ssppoonnssoorreedd  ppllaayyeerr’’ss  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeeess  wwiitthh  tthhee  bbaallaannccee  ggooiinngg  ttoo  tthhee  cclluubb..  

**11  YYeeaarr  --  SSeeaassoonnaall  ssppoonnssoorrsshhiipp  

  

BBRROONNZZEE  CCLLUUBB  SSPPOONNSSOORR**                $$550000  

  PPiirraattee  NNeewwsslleetttteerr  aaddvveerrtt  eexxppoossuurree;;  

  CCoommppaannyy  llooggoo  ddiissppllaayyeedd  oonn  ‘‘SSppoonnssoorrss’’  ppaaggee  aatt  wwwwww..mmoorrnniinnggttoonn..bbaasseebbaallll..ccoomm..aauu  wwiitthh  lliinnkk  ttoo  yyoouurr  

wweebbssiittee;;  

  SSppoonnssoorr  ssuupppplliieedd  bbuussiinneessss  ccaarrddss  oonn  ddiissppllaayy  iinn  cclluubbrroooomm;;  

  SSppoonnssoorr  ssuupppplliieedd  ssiiggnnaaggee  ddiissppllaayyeedd  iinn  cclluubbrroooomm;;    

  22  xx  ccoommpplliimmeennttaarryy  ttiicckkeettss  ttoo  tthhee  SSppoonnssoorrss  BBBBQQ  ddaayy;;  

  22  xx  ccoommpplliimmeennttaarryy  ttiicckkeettss  ttoo  tthhee  JJuunniioorr  aanndd  SSeenniioorr  PPrreesseennttaattiioonnss;;    

  22  xx  ccoommpplliimmeennttaarryy  ttiicckkeettss  ttoo  tthhee  mmiidd--sseeaassoonn  TTrriivviiaa  NNiigghhtt;;    

  11  xx  ccoommpplliimmeennttaarryy  PPiirraatteess  BBaasseebbaallll  CCaapp;;    

  MMPPBBCC  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  AApppprreecciiaattiioonn;;  

  BBuussiinneessss  ppaattrroonnaaggee  ooff  cclluubb  mmeemmbbeerrss;;  

  TTaaxx  iinnvvooiiccee  ffoorr  ssppoonnssoorrsshhiipp  ccoossttss..  
**11  YYeeaarr  --  SSeeaassoonnaall  ssppoonnssoorrsshhiipp  

    

SSIILLVVEERR  CCLLUUBB  SSPPOONNSSOORR**                $$775500  

  PPiirraattee  NNeewwsslleetttteerr  aaddvveerrtt  eexxppoossuurree;;  

  CCoommppaannyy  llooggoo  ddiissppllaayyeedd  oonn  aallll  ppaaggeess  aatt  wwwwww..mmoorrnniinnggttoonn..bbaasseebbaallll..ccoomm..aauu  wwiitthh  lliinnkk  ttoo  yyoouurr  wweebbssiittee;;  

  SSppoonnssoorr  ssuupppplliieedd  bbuussiinneessss  ccaarrddss  oonn  ddiissppllaayy  iinn  cclluubbrroooomm;;  

  SSppoonnssoorr  ssuupppplliieedd  ssiiggnnaaggee  ddiissppllaayyeedd  iinn  cclluubbrroooomm;;    

  SSppoonnssoorr  ssuupppplliieedd  ssiiggnnaaggee  ddiissppllaayyeedd  oonn  ggrroouunndd  dduurriinngg  hhoommee  ggaammeess  oonnllyy;;  

  22  xx  ccoommpplliimmeennttaarryy  ttiicckkeettss  ttoo  tthhee  SSppoonnssoorrss  BBBBQQ  ddaayy;;  

  22  xx  ccoommpplliimmeennttaarryy  ttiicckkeettss  ttoo  tthhee  JJuunniioorr  aanndd  SSeenniioorr  PPrreesseennttaattiioonnss;;    

  22  xx  ccoommpplliimmeennttaarryy  ttiicckkeettss  ttoo  tthhee  mmiidd--sseeaassoonn  TTrriivviiaa  NNiigghhtt;;    

  22  xx  ccoommpplliimmeennttaarryy  PPiirraatteess  BBaasseebbaallll  CCaappss;;    

  MMPPBBCC  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  AApppprreecciiaattiioonn;;  

  BBuussiinneessss  ppaattrroonnaaggee  ooff  cclluubb  mmeemmbbeerrss;;  

  TTaaxx  iinnvvooiiccee  ffoorr  ssppoonnssoorrsshhiipp  ccoossttss..  
**11  YYeeaarr  --  SSeeaassoonnaall  ssppoonnssoorrsshhiipp  
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AAllll  ssppoonnssoorrsshhiipp  ppaacckkaaggeess  aarree  nneeggoottiiaabbllee  aanndd  ccaann  bbee  ttaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  

bbuussiinneessss  nneeeeddss  &&  bbuuddggeett..  
  

AAllll  ffoorrmmss  ooff  ssppoonnssoorrsshhiipp  aarree  ggrreeaattllyy  aapppprreecciiaatteedd  hhoowweevveerr  ffiinnaanncciiaall  ssppoonnssoorrsshhiipp  iiss  pprreeffeerrrreedd  aass  iitt  

aalllloowwss  tthhee  cclluubb  ggrreeaatteerr  fflleexxiibbiilliittyy  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  oouuttssttaannddiinngg  pprroojjeeccttss.. 

IINNTTEERRNNEETT  BBAANNKKIINNGG  --  PPAAYY  YYOOUURR  SSPPOONNSSOORRSSHHIIPP  OONNLLIINNEE  

AAccccoouunntt  NNaammee::      MMoorrnniinnggttoonn  BBaasseebbaallll  CClluubb  

AAccccoouunntt  NNuummbbeerr::      112200445566448888  

AAccccoouunntt  BBSSBB::        663333--000000  

PPLLEEAASSEE  IINNCCLLUUDDEE  YYOOUURR  BBUUSSIINNEESSSS  NNAAMMEE  &&  SSPPOONNSSOORRSSHHIIPP  TTYYPPEE..  
  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

GGOOLLDD  CCLLUUBB  SSPPOONNSSOORR**                $$11000000  

  PPiirraattee  NNeewwsslleetttteerr  aaddvveerrtt  eexxppoossuurree;;  

  CCoommppaannyy  llooggoo  ddiissppllaayyeedd  oonn  aallll  ppaaggeess  aatt  wwwwww..mmoorrnniinnggttoonn..bbaasseebbaallll..ccoomm..aauu  wwiitthh  lliinnkk  ttoo  yyoouurr  wweebbssiittee;;  

  CCoommppaannyy  ssuummmmaarryy  oonn  ‘‘SSppoonnssoorr’’  ppaaggee  ooff  oouurr  wweebbssiittee;;  

  SSppoonnssoorr  ssuupppplliieedd  bbuussiinneessss  ccaarrddss  oonn  ddiissppllaayy  iinn  cclluubbrroooomm;;  

  SSppoonnssoorr  ssuupppplliieedd  ssiiggnnaaggee  ddiissppllaayyeedd  iinn  cclluubbrroooomm;;    

  SSppoonnssoorr  ssuupppplliieedd  ssiiggnnaaggee  aanndd//oorr  bbaannnneerr  ddiissppllaayyeedd  oonn  rreeaarr  ooff  mmaaiinn  ddiiaammoonndd  dduuggoouutt  aanndd  ffiieelldd  ffeenncciinngg  ffoorr  

ffuullll  sseeaassoonn;;  

  44  xx  ccoommpplliimmeennttaarryy  ttiicckkeettss  ttoo  tthhee  SSppoonnssoorrss  BBBBQQ  ddaayy;;  

  44  xx  ccoommpplliimmeennttaarryy  ttiicckkeettss  ttoo  tthhee  mmiidd--sseeaassoonn  TTrriivviiaa  NNiigghhtt;;    

  22  xx  ccoommpplliimmeennttaarryy  ttiicckkeettss  ttoo  tthhee  JJuunniioorr  aanndd  SSeenniioorr  PPrreesseennttaattiioonnss;;    

  22  xx  ccoommpplliimmeennttaarryy  PPiirraatteess  BBaasseebbaallll  CCaappss  aanndd  TT--SShhiirrttss;;    

  MMPPBBCC  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  AApppprreecciiaattiioonn;;  

  BBuussiinneessss  ppaattrroonnaaggee  ooff  cclluubb  mmeemmbbeerrss;;  

  TTaaxx  iinnvvooiiccee  ffoorr  ssppoonnssoorrsshhiipp  ccoossttss..  
**  11  YYeeaarr  --  SSeeaassoonnaall  ssppoonnssoorrsshhiipp  

MMoorrnniinnggttoonn  PPiirraatteess  BBaasseebbaallll  CClluubb  SSppoonnssoorrsshhiipp  

  

SSppoonnssoorr  NNaammee::    ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CCoonnttrriibbuuttiioonn  AAmmoouunntt::    $$________________________  ((CChheeqquueess  ppaayyaabbllee  ttoo::  MMoorrnniinnggttoonn  BBaasseebbaallll  CClluubb,,  PPOO  BBooxx  11113322,,  MMoorrnniinnggttoonn,,  VVIICC  33993311))  

  

SSiiggnneedd::  ____________________________________________________  ________              DDaattee::  ______________________________________________  

PPlleeaassee  aattttaacchh  yyoouurr  bbuussiinneessss  ccaarrdd  aanndd//oorr  bbrroocchhuurree  ssoo  wwee  ccaann  ccoonnttaacctt  yyoouu..  

TThhaannkk--yyoouu  ffoorr  ssuuppppoorrttiinngg  oouurr  cclluubb  aanndd  bbeeiinngg  aa  tteerrrriiffiicc  ccoorrppoorraattee  cciittiizzeenn..  
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MMoorrnniinnggttoonn  PPiirraatteess  BBaasseebbaallll  CClluubb  

 

HHaavvee  yyoouu  ppllaayyeedd  bbaasseebbaallll  bbeeffoorree,,  ppeerrhhaappss  aass  aa  jjuunniioorr??  

HHaavvee  yyoouu  aallwwaayyss  tthhoouugghhtt  aabboouutt  ggiivviinngg  iitt  aannootthheerr  ggoo??  

DDoo  yyoouu  hhaavvee  ssoonnss  oorr  ddaauugghhtteerrss  tthhaatt  wwaanntt  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ssppoorrtt  ttoo  

ffoooottbbaallll??  

TThheenn  wwee  ccaann  hheellpp  yyoouu……....jjooiinn  oouurr  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  bbeeccoommee  aa  PPiirraattee!!!!  

SSttoopp  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  iitt,,  jjuusstt  ddoo  iitt!!!!  

YYoouu  aanndd  tthhee  kkiiddss  wwiillll  lloovvee  iitt,,  ccoommee  aanndd  sswwiinngg  tthhee  bbaatt..  

  

CCaallll  uuss::    

PPrreessiiddeenntt    --  CChhrriiss  TTaayylloorr  00440099  221166774455  

SSeeccrreettaarryy  --  GGeemmmmaa  DDoowwsseetttt    0432 183826  
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WWWhhhiiillleee   III   hhhaaavvveee   yyyooouuurrr   aaatttttteeennntttiiiooonnn!!!!!! 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

MMMooorrrnnniiinnngggtttooonnn   BBBaaassseeebbbaaallllll   CCCllluuubbb   IIInnnccc...   

RRReeeggg   NNNooo:::    AAA000000111333555555999YYY   

AAABBBNNN:::    111888888222111888666333555444444   

   

CCC...BBB...   WWWiiilllsssooonnn   RRReeessseeerrrvvveee   

333555   –––   555555   WWWiiilllsssooonnnsss   RRRoooaaaddd   

MMMooorrrnnniiinnngggtttooonnn   VVVIIICCC   333999333111   

   

PPP...OOO...   BBBoooxxx   111111333222   

MMMooorrrnnniiinnngggtttooonnn   VVVIIICCC   333999333111   

   

EEEmmmaaaiiilll:::   mmmooorrrnnniiinnngggtttooonnnbbbaaassseeebbbaaallllll@@@hhhoootttmmmaaaiiilll...cccooommm   

wwwwwwwww...mmmooorrrnnniiinnngggtttooonnn...bbbaaassseeebbbaaallllll...cccooommm...aaauuu   
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