
TThhee  CCeenntteerrvviillllee  NNoooonn  OOppttiimmiisstt  CClluubb  iiss  aa  550011  ©©  44  oorrggaanniizzaattiioonn;;  pplleeaassee  ccoonnssuulltt  wwiitthh  yyoouurr  ttaaxx  
aaddvviisseerr//aaccccoouunnttaanntt  ffoorr  pprrooppeerr  ttaaxx  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aannyy  ssppoonnssoorrsshhiipp  oorr  ddoonnaattiioonn..  

  
  

  

    

TToo  oouurr  OOppttiimmiisstt  ffrriieennddss::  

  

TThhaannkk  yyoouu  ffoorr  yyoouurr  ccoonnttiinnuuiinngg  ssppoonnssoorrsshhiipp  ooff  tthhee  CCeenntteerrvviillllee  NNoooonn  OOppttiimmiisstt’’ss  2244tthh  AAnnnnuuaall  ““TTeeee--

OOffff  ffoorr  YYoouutthh””  GGoollff  OOuuttiinngg  ttoo  bbee  hheelldd  oonn  TThhuurrssddaayy,,  JJuullyy  2233,,  22001155  aatt  SSuuggaarr  VVaalllleeyy  GGoollff  CClluubb..  TThhiiss  

yyeeaarr’’ss  eevveenntt  wwiillll  bbeenneeffiitt::  

  

••  DDaayyttoonn  CChhiillddrreenn’’ss  HHoossppiittaall  ––  HHeemmaattoollooggyy//OOnnccoollooggyy  GGrroouupp  

••  SSppoonnssoorrsshhiipp  ooff  CCeenntteerrvviillllee  NNoooonn  OOppttiimmiisstt  yyoouutthh  pprrooggrraammss  aanndd  sscchhoollaarrsshhiippss      
  

OOppttiimmiisstt  CClluubbss  aarree  ffrriieennddss  ooff  yyoouutthh..  WWee  bbrriinngg  oouutt  tthhee  bbeesstt  iinn  kkiiddss..  TThhaannkkss  ttoo  tthhee  ccoonnttiinnuueedd  

ssuuppppoorrtt  ooff  aarreeaa  ccoommppaanniieess  aanndd  tthhee  ddeeddiiccaatteedd  eeffffoorrttss  ooff  vvoolluunntteeeerrss  ffrroomm  tthhee  CCeenntteerrvviillllee  NNoooonn  

OOppttiimmiisstt  CClluubb,,  mmoorree  tthhaann  $$110000,,000000  ffrroomm  ppaasstt  ““TTeeee  OOffff  ffoorr  YYoouutthh””  eevveennttss  hhaass  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  ttoo  

tthhee  DDaayyttoonn  CChhiillddrreenn’’ss  HHoossppiittaall..  
  

OOppttiimmiisstt  IInntteerrnnaattiioonnaall  iiss  aann  aassssoocciiaattiioonn  ooff  mmoorree  tthhaann  22,,660000  OOppttiimmiisstt  CClluubbss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd  

ddeeddiiccaatteedd  ttoo  pprroovviiddiinngg  hhooppee  aanndd  ppoossiittiivvee  vviissiioonn..      WWiitthh  tthheeiirr  uuppbbeeaatt  aattttiittuuddee,,  OOppttiimmiisstt  CClluubb  

mmeemmbbeerrss  eemmppoowweerr  yyoouunngg  ppeeooppllee  ttoo  bbee  tthhee  bbeesstt  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  bbee..    EEvveerryy  yyeeaarr,,  OOppttiimmiissttss  

ccoonndduucctt  mmoorree  tthhaann  6655,,000000  sseerrvviiccee  pprroojjeeccttss  aanndd  sseerrvvee  wweellll  oovveerr  ssiixx  mmiilllliioonn  yyoouunngg  ppeeooppllee..  

  

AAbboouutt  UUss::  

TThhee  CCeenntteerrvviillllee  NNoooonn  OOppttiimmiisstt  CClluubb,,  ffoouunnddeedd  iinn  11996688,,  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  cclluubb  iinn  OOhhiioo  wwiitthh  oovveerr  224400  

mmeemmbbeerrss  rreepprreesseennttiinngg  mmoorree  tthhaann  110000  llooccaall  bbuussiinneesssseess  ddeevvoottiinngg  ttiimmee,,  mmoonneeyy,,  aanndd  eeffffoorrtt  ttoo  

bbeenneeffiitt  aarreeaa  cchhiillddrreenn..          

  

CCoonnssiiddeerr  aa  SSppoonnssoorrsshhiipp::  

  

IIff  yyoouu  hhaavvee  ppllaayyeedd  oorr  ssuuppppoorrtteedd  uuss  iinn  tthhee  ppaasstt,,  yyoouu  kknnooww  wwhhaatt  aann  iimmppoorrttaanntt  eevveenntt  tthhiiss  iiss..  WWee  

nneeeedd  yyoouurr  hheellpp  ttoo  ccoonnttiinnuuee  oouurr  eeffffoorrttss  ttoo  bbeenneeffiitt  aarreeaa  cchhiillddrreenn..    YYoouurr  ssppoonnssoorrsshhiipp  wwiillll  mmaakkee  aa  

mmaajjoorr  ddiiffffeerreennccee  iinn  mmaakkiinngg  tthhiiss  hhaappppeenn!!    TThhaannkk  yyoouu..      

  

BBeesstt  rreeggaarrddss,,  

  

  

  

MMiikkee  BBeevviiss      RRoobbeerrtt  FFoosstteerr      DDoonnnnaa  HHuussss  

mmiikkeebbeevviiss@@aaooll..ccoomm    ffoosstteerrrroobbeerrtt22000000@@yyaahhoooo..ccoomm  ddoonnnnaa..hhuussss@@ttwwcc..ccoomm  

  

  

  

  

  

  



TThhee  CCeenntteerrvviillllee  NNoooonn  OOppttiimmiisstt  CClluubb  iiss  aa  550011  ©©  44  oorrggaanniizzaattiioonn;;  pplleeaassee  ccoonnssuulltt  wwiitthh  yyoouurr  ttaaxx  
aaddvviisseerr//aaccccoouunnttaanntt  ffoorr  pprrooppeerr  ttaaxx  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aannyy  ssppoonnssoorrsshhiipp  oorr  ddoonnaattiioonn..  

  

  ““TTeeee  OOffff  FFoorr  YYoouutthh””  GGoollff  OOuuttiinngg    SSppoonnssoorrsshhiipp  OOppppoorrttuunniittiieess    JJuullyy  2233,,  22001155  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
    
TToomm  FFrraazziieerr  MMeemmoorriiaall  CCuupp  SSppoonnssoorrsshhiipp          $$44000000  ww//ggoollff  

••  GGoollff  ffoorr  88  ww//ccaarrttss  &&  bbeevveerraaggeess          $$33000000  ww//oo  ggoollff  

••  LLuunncchh  &&  ddiinnnneerr  

••  CCoommmmeemmoorraattiivvee  ggoollff  aanndd  lleeaadd  ssppoonnssoorrsshhiipp  rreeccooggnniittiioonn  

••  FFoouurr  ggoollff  tteeee  ssiiggnnaaggee  aanndd  ffuullll  ppaaggee  pprrooggrraamm  rreeccooggnniittiioonn  

••  BBaagg  ttaagg  wwiitthh  ssppoonnssoorr  rreeccooggnniittiioonn  

••  BBaannnneerr  rreeccooggnniittiioonn  aatt  aallll  22001155  OOppttiimmiisstt  eevveennttss  

••  DDiinnnneerr  ssppoonnssoorrsshhiipp  wwiitthh  bbaannnneerr  

••  SSppeecciiaall  pprreesseennttaattiioonn  aatt  ddiinnnneerr  aanndd  aatt  OOppttiimmiisstt  lluunncchh  

  

FFiivvee  SSttaarr  **********                $$22,,000000    ww//ggoollff                  

��  GGoollff  ffoorr  44  ww//22  ccaarrttss  &&  bbeevveerraaggeess            $$11,,550000      ww//oo  ggoollff  

��  LLuunncchh  &&  DDiinnnneerr    

��  CCoommmmeemmoorraattiivvee  GGiifftt  &&  rreeccooggnniittiioonn  aatt  OOppttiimmiisstt  lluunncchh  

��  GGoollff  TTeeee  ssiiggnnaaggee  &&  PPrrooggrraamm  RReeccooggnniittiioonn    

��  BBaannnneerr  rreeccooggnniittiioonn  aatt  JJuullyy  44tthh  AAmmeerriiccaannaa  FFeessttiivvaall  
��  DDrriivviinngg  rraannggee  ssppoonnssoorrsshhiipp  

  

MMaasstteerr’’ss                  $$11,,550000    ww//ggoollff                          

��  GGoollff  ffoorr  44  ww//22  ccaarrttss  &&  bbeevveerraaggeess            $$11,,000000    ww//oo  ggoollff    

��  LLuunncchh  &&  DDiinnnneerr    

��  CCoommmmeemmoorraattiivvee  GGiifftt  &&  RReeccooggnniittiioonn  aatt  OOppttiimmiisstt  lluunncchh  

��  GGoollff  TTeeee  ssiiggnnaaggee  &&  PPrrooggrraamm  RReeccooggnniittiioonn  

��  BBaannnneerr  rreeccooggnniittiioonn  aatt  JJuullyy  44tthh  AAmmeerriiccaannaa  FFeessttiivvaall  

  

DDoouubbllee  EEaaggllee                $$11,,000000    ww//ggoollff      

��  GGoollff  ffoorr  44  ww//22  ccaarrttss  &&  bbeevveerraaggeess            $$550000          ww//oo  ggoollff  

��  LLuunncchh  &&  DDiinnnneerr      

��  CCoommmmeemmoorraattiivvee  GGiifftt  &&  RReeccooggnniittiioonn  aatt  OOppttiimmiisstt  lluunncchh  

��  GGoollff  TTeeee  ssiiggnnaaggee  &&  PPrrooggrraamm  rreeccooggnniittiioonn  

  

EEaaggllee                  $$775500        ww//ggoollff        

��  GGoollff    ffoorr  44  ww//22  ccaarrttss  &&  bbeevveerraaggeess            $$225500    ww//oo  ggoollff  

��  LLuunncchh  &&  DDiinnnneerr    

��  CCoommmmeemmoorraattiivvee  GGiifftt    

��  GGoollff  TTeeee  ssiiggnnaaggee  &&  PPrrooggrraamm  RReeccooggnniittiioonn    

  

PPuuttttiinngg  CCoonntteesstt  SSppoonnssoorr            $$550000  
  

PPllaayyeerr  GGiifftt  ((33  aavvaaiillaabbllee))            $$335500  

��  NNaammee  aanndd  llooggoo  oonn  ppllaayyeerr  ggiifftt  

��  SSppeecciiaall  ssiiggnnaaggee  &&  PPrrooggrraamm  RReeccooggnniittiioonn  

  

CCaarrtt  SSppoonnssoorr                  
��  SSppeecciiaall  ssiiggnn  oonn  tthhee  ffrroonntt  ooff  11//33rrdd  ooff  ccaarrttss  ((33  aavvaaiillaabbllee))      $$330000  

  

FFrriieennddss  ooff  tthhee  FFaaiirrwwaayy              $$220000  

��  SSiiggnnaaggee  &&  PPrrooggrraamm  RReeccooggnniittiioonn  

  

PPaarr                  $$112255  

��  CCoommmmeemmoorraattiivvee  GGiifftt  &&  PPrrooggrraamm  RReeccooggnniittiioonn  

  



TThhee  CCeenntteerrvviillllee  NNoooonn  OOppttiimmiisstt  CClluubb  iiss  aa  550011  ©©  44  oorrggaanniizzaattiioonn;;  pplleeaassee  ccoonnssuulltt  wwiitthh  yyoouurr  ttaaxx  
aaddvviisseerr//aaccccoouunnttaanntt  ffoorr  pprrooppeerr  ttaaxx  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aannyy  ssppoonnssoorrsshhiipp  oorr  ddoonnaattiioonn..  

  
PPrree--GGoollff  CChhiillddrreenn’’ss  EEvveenntt  @@  SSuuggaarr  VVaalllleeyy  CCoouunnttrryy  CClluubb  

  

  

““TTeeee  OOffff  FFoorr  YYoouutthh””  SSppoonnssoorrsshhiipp  FFoorrmm  

  

TTyyppee  ooff  SSppoonnssoorrsshhiipp::    ____________________________________________________  

  

NNaammee::______________________________________________________________________________  

  

CCoommppaannyy::________________________________________________________________________  

  

SSiiggnnaaggee  ttoo  rreeaadd::    ____________________________________________________________________  

  

AAddddrreessss::________________________________________________________________________  

  

PPhhoonnee::    ______________________________________________________      

  

EEmmaaiill::    ____________________________________________________________________________________  

  

DDiissccoovveerr//MMCC//VViissaa  ##::  __________________________________________EExxpp..  DDaattee::  ________________      

  

33  ddiiggiitt  ccooddee  ##  oonn  bbaacckk  ooff  ccaarrdd::      ________________________________  

  

SSiiggnnaattuurree::    

________________________________________________________________________________________________________________  

  
OOrr,,  mmaakkee  yyoouurr  cchheecckk  ppaayyaabbllee  ((aanndd  rreettuurrnn  iitt  wwiitthh  tthhiiss  ffoorrmm))  ttoo::  
  CCeenntteerrvviillllee  NNoooonn  OOppttiimmiisstt  CClluubb  

  PP..OO..  BBooxx  775511447733  

  DDaayyttoonn,,  OOHH    4455447755--11447733  

  

  
TThhaannkk  yyoouu!!      


