G.K.V.
Ons Clubje

SPONSORMAP

SPONSOR bij G.K.V. Ons Clubje

INLEIDING
De Glanerbrugse Korfbal Vereniging ‘Ons Clubje’ bestaat ruim 87 jaar (opgericht in 1927) en is
de enige korfbalvereniging in Glanerbrug en Enschede-Oost. Inmiddels hebben wij ruim 140
leden, waarvan ca. 50 jeugdleden. Kenmerkend voor deze korfbalvereniging is de grote
sportiviteit en gezelligheid.
De vereniging heeft al decennialang een uitstraling op het hele grensdorp en tegenwoordig ook
op de daarom liggende nieuwbouwwijken van Enschede-Oost. Uiteraard zijn wij ook goede
bekenden in de regio waar alle teams wekelijks hun wedstrijden spelen. Voor uw bedrijf een
goede reden om als ondernemer de vereniging financieel te steunen en daarmee uw eigen naam
en/of bedrijf bij de mensen bekend te maken en bekend te houden.
Op het gebied van sportsponsoring is de laatste jaren veel veranderd. Voor iedere vereniging
wordt het ook steeds belangrijker om meer financiële armslag te krijgen. Sportsponsoring kan
hieraan bijdragen, maar daarvoor wilt u als sponsor ook iets terugkrijgen. Terecht.
G.K.V. Ons Clubje beschikt over een unieke locatie voor bord-sponsoren. Met onze ‘zicht-locatie’
bij het binnen komen en verlaten van Glanerbrug/ Enschede bent u als sponsor verzekerd van
aandacht.
Als sportvereniging zijn wij blij met iedere vorm van sponsoring. Daarom ook is ervoor gekozen
om verschillende sponsormogelijkheden aan te bieden, zodat u voor uw eigen bedrijf kunt
bepalen welke sponsorvorm bij u past. In de volgende hoofdstukken zal verder worden ingegaan
op de verschillende mogelijkheden.
SPONSORCOMMISSIE
Bij G.K.V. Ons Clubje is de sponsorcommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het
sponsorbeleid. Deze commissie bestaat uit 4 à 5 leden, die u en uw bedrijf van dienst zullen
zijn. De sponsorcommissie bestaat uit:
Maurice Tempelman;
Jeroen Bijenhof;
Jan Peereboom;
Dion Temmink;
Jurgen Boumann

Aanspreekpunt/ Opmaak borden
Contactpersonen bestuur/ financiën
Acquisitie/ werving
Acquisitie/ werving
Acquisitie/ werving

U kunt zich wenden tot bovenstaande personen of via onze website met alle vragen en
(on)mogelijkheden met betrekking tot sponsoring bij G.K.V. Ons Clubje.
Ook kunt u ons mailen via

sponsoring@gkv-onsclubje.nl
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SPONSORING BIJ G.K.V. Ons Clubje
Wij als korfbalvereniging zijn blij met ieder vorm van financiële ondersteuning.
Daarom is gekozen voor een breed scala aan sponsormogelijkheden waaruit u een keuze uit zou
kunnen maken.
U kunt een keuze maken uit de volgende vormen van sponsoring:
1. de Club van 25
2. Balsponsoring
3. Adverteerder Nieuwsbrief – informatiebord – Website.
4. Korvensponsor
5. Bordsponsor
6. Kledingsponsor
7. Hoofdsponsor – alleen beschikbaar als er op dat moment geen hoofdsponsor aan onze club
verbonden is.
De sponsoring wordt niet opgevat als gift, donatie of subsidie maar als een zakelijke
overeenkomst waarbij afspraken worden vastgelegd, zodat beide partijen weten waar ze aan toe
zijn.
Hieronder geven wij u een overzicht van de mogelijkheden en de jaarlijkse kosten voor deze
sponsoring:

1. de Club van 25
De financiële bijdrage is bedoeld ter verbetering van de accommodatie, sfeer en uitstraling, voor
de hele vereniging G.K.V. Ons Clubje.
De Club van 25 bestaat uit deelnemers die jaarlijks op vrijwillige basis een financiële bijdrage
willen verlenen aan onze club.
Gouden Lid € 100,00
-

Zilveren Lid € 50,00.

Lid € 25,00

U krijgt een vermelding op het ‘de Club van 25’ bord in onze kantine.
U wordt opgenomen op de website van De G.K.V. Ons Clubje op de pagina van
‘de Club van 25’.
U bepaald mede waar het ingezamelde bedrag aan besteed wordt.
En natuurlijk ontvangt u eeuwige roem!!

2. Balsponsor
Al sinds lange tijd kunt u als onderneming of ook als privépersoon balsponsor bij
G.K.V. Ons Clubje worden.
Wij zullen uw naam bekendmaken voor de wedstrijd van ons 1ste team en tevens een
vermelding krijgen op onze Website, wedstrijd-flyer, nieuwsbrief en informatiebord.
De kosten van een balsponsor voor één bal bedraagt € 50,00
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3. Adverteerder Nieuwsbrieven + Informatiebord + Website
Bij G.K.V. Ons Clubje kennen we de ‘Nieuwsbrief’ en op ons informatiebord in het clubhuis is het
nieuwsbulletin van het bestuur altijd te lezen. De Nieuwsbrief komt wekelijks uit in het seizoen
en wordt per email verspreid. Het informatiebord hangt in onze kantine en wordt voor velerlei
doeleinden gebruikt en bekeken door al onze leden en bezoekers. Tevens is de voorpagina van
onze website een mogelijkheid om voor u te adverteren.
Over de formaten en het af en toe wijzigen et cetera kan overlegd worden.
Het tarief voor deze vorm van sponsoring is € 100,00 per seizoen
Website:

Nieuwsbrief:

4. Korvensponsor
Bij G.K.V. Ons Clubje kennen we de mogelijkheid om op 2 stuks wedstrijdkorven uw
bedrijfsnaam te presenteren tijdens thuiswedstrijden (zowel op veld als in de zaal).
-

Kosten korvensponsor voor één jeugdteam bedraagt € 150,00 per seizoen
Kosten korvensponsor voor één seniorenteam (m.u.v. 1ste team) bedraagt € 150,00 per
seizoen
Kosten korvensponsor voor ons 1ste team bedraagt € 200,00 per seizoen
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5. Bordsponsor
Bordsponsors zijn een grote groep sponsors binnen en vooral buiten onze vereniging.
Reclamebord op goede zichtlocatie langs het hoofdveld aan de Gronausestraat.
Op een van onze hoge driehoekige sponsoren stellage.

Afmeting van het bord is 2,44 x 0,61 meter

Materiaal dient van trespa of a.c.p. te zijn, min. 6 mm dikte
Kosten voor 3 borden zijn € 325,00 per jaar (exclusief opmaak +levering bord)
Kosten voor 2 borden zijn € 250,00 per jaar (exclusief opmaak +levering bord)
Kosten voor 1 bord (veldzijde) is € 75,00 per jaar (exclusief opmaak +levering bord)

Opmaak + levering bord mag door sponsor zelf gedaan worden

G.K.V. Ons Clubje kan de opmaak + levering van de borden verzorgen voor € 150,00 per
bord, deze kosten dienen vooraf voldaan te worden!

De Kunst zorgt voor opmaak d.m.v. digitaal printen bord

Onze onderhoudsploeg zorgt voor plaatsing en de jaarlijkse schoonmaak van uw borden

Contractduur tenminste 3 jaar
Voorbeeld reclamezuil

Locatie Gronausestaat

Reclamebord op goede zichtlocatie langs het hoofdveld aan de Gronausestraat
Op onze lage sponsoren stellage
•
Afmeting van het bord is 2,44 x 0,61 meter
•
Materiaal dient van trespa of a.c.p. te zijn, min. 6 mm dikte
Kosten voor 1 bord (enkelzijdig) zijn € 125,00 per jaar (excl. opmaak +levering bord)
Kosten voor 1 bord (dubbelzijdig) zijn € 200,00 per jaar (excl. opmaak +levering bord)
•
Opmaak + levering bord mag door sponsor zelf gedaan worden
•
G.K.V. Ons Clubje kan de opmaak + levering van de borden verzorgen voor € 150,00 per
bord, deze kosten dienen vooraf voldaan te worden!
•
De Kunst zorgt voor opmaak d.m.v. digitaal printen bord
•
Onze onderhoudsploeg zorgt voor plaatsing en de jaarlijkse schoonmaak van uw borden
•
Contractduur tenminste 3 jaar
Algemeen: De sponsor dient het benodigde logo in de juiste opmaak digitaal aan te leveren.

6. Kledingsponsor
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Er zijn diverse kledingsponsor mogelijkheden voor onze jeugdteams mogelijk.
Zoals shirts, warming-up sweaters, sporttassen et cetera.
Uw logo/ bedrijfsnaam (in welke vorm dan ook) komt elke keer weer uitgebreid onder de
aandacht.
Hieronder volgt een overzicht van mogelijkheden van “kleding”-sponsoring:
Shirtsponsoring
Kosten voor één jeugdteam bedraagt € 350,00 per seizoen
Kosten voor één seniorenteam (m.u.v. 1ste team) bedraagt € 350,00 per seizoen
Kosten voor ons 1ste team bedraagt € 500,00 per seizoen
•
Kosten zijn inclusief logo sponsor, logo G.K.V. Ons Clubje en rugnummers
•
Uitgangspunt genoemde prijsstelling is voor de contractduur van 3 jaar
Sweaters (warming-up) sponsoring
Kosten voor één jeugdteam bedraagt € 350,00 per seizoen
Kosten voor één seniorenteam bedraagt € 350,00 per seizoen
Kosten voor ons 1ste team bedraagt € 500,00 per seizoen
•
Kosten zijn inclusief logo sponsor, logo G.K.V. Ons Clubje en rugnummers
•
Uitgangspunt genoemde prijsstelling is voor de contractduur van 3 jaar
Coachjassen, sporttassen, broeken/sokken
•
Alle teams kunnen deze “attributen” geschonken krijgen
•
Voor deze schenking betaalt u geen jaarlijkse bijdrage
•
Opmaakkosten eventueel met logo zijn voor rekening sponsor
•
Geen contractduur, geen verplichtingen vanuit G.K.V. Ons Clubje
Algemeen: De sponsor dient het benodigde logo in de juiste opmaak digitaal aan te leveren.
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7. Hoofdsponsor
Bij G.K.V. Ons Clubje is het op dit moment niet mogelijk om hoofdsponsor van een team te
worden.
Voor een hoofdsponsor heeft G.K.V. Ons Clubje het volgende te bieden:
•
Exclusiviteit rondom G.K.V. Ons Clubje op het gebied van een reclame-uiting op de shirts,
sweaters en sporttassen.
•
Bordsponsor (3 st. sponsorborden) op onze hoge driehoekige sponsoren stellage.
•
Uw bedrijfsnaam en logo op de homepagina van onze Website (met doorlink naar uw eigen
Website)
•
Uw bedrijfsnaam + logo op de korven tijdens thuiswedstrijden van het gesponsorde team
•
Naamsvermelding en logo op flyers rondom thuiswedstrijden van G.K.V. Ons Clubje
•
Naamsvermelding en logo op nieuwsbrieven en informatiebord in onze kantine
Kosten voor bovenstaand sponsorpakket bedragen € 1.500,00 per seizoen
Mocht uw bedrijf geïnteresseerd zijn in het hoofdsponsorschap bij G.K.V. Ons Clubje, dan komt
de sponsorcommissie graag bij u langs. Tijdens een persoonlijk onderhoud kunnen we
bovenstaande mogelijkheden en voorwaarden van het hoofdsponsorschap met u bespreken.
1e Team Ons Clubje
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AANVULLENDE INFORMATIE


Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst factuur te worden voldaan.


-

Kledingsponsoring.
Team aankopen worden verzorgd door onze sponsorcommissie en geleverd door onze vaste
kledingleveranciers.
De (jeugd)sponsorkleding gaat minimaal twee jaar mee en kan vaak het derde jaar, als
spelers eruit gegroeid zijn, nog door een ander team worden gedragen, e.e.a. is afhankelijk
van het sponsorbudget.
De sponsorkleding wordt beschikbaar gesteld aan het team en niet aan de individuele speler
en wordt/ blijft eigendom van G.K.V. Ons Clubje. Op deze wijze houden wij als G.K.V. Ons
Clubje overzicht dat de wedstrijdkleding wordt besteld uit de kledinglijn die door ons is
gewenst/ bepaald.

-

-



Gesponsorde borden.
- G.K.V. Ons Clubje accepteert enkel reclame-uitingen die niet in strijd zijn met goede
zeden en gewoonten, passen in de sfeer van onze vereniging en bijdragen in een positief
imago, maar ook geen bezwaren opleveren vanuit de overheidsinstanties.
- Uitzonderingen op de sponsorvormen dan wel contractduur zijn enkel met goedkeuring
van de sponsorcommissie mogelijk
- Voorkeursrechten qua plaatsing zijn niet bespreekbaar
- De sponsorcommissie neemt contact met de sponsor op om over verlenging en
voorwaarden te praten
- Contracten komen per direct te vervallen bij faillissement van de sponsor
- Contracten kunnen worden beëindigd door de vereniging indien de sponsor nalatig blijft
in de betaling van de sponsorvergoeding
- De sponsorcommissie beslist (in overleg met het bestuur) in alle gevallen bij
onduidelijkheden
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