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Sponsorbrochure basketbalvereniging Marathon

Sponsorbrochure
Om u als bedrijf inzicht te geven in de sponsormogelijkheden bij
basketbalvereniging Marathon hebben wij, het bestuur van Marathon, voor u
deze sponsorbrochure opgesteld. In deze brochure vindt u het profiel van onze
club en worden alle sponsormogelijkheden toegelicht. Zo kunt u een
weloverwogen keuze maken over de sponsoring van onze vereniging.
Als sponsorcommissie zijn wij blij met iedere vorm van sponsoring. Daarom willen
wij elk persoon, bedrijf en elke organisatie daartoe de kans geven. (in het vervolg
bedrijf genoemd) Daarom biedt onze vereniging verschillende
sponsoringsmogelijkheden aan die u in deze brochure terug zult vinden.

Waarom basketbalvereniging Marathon sponsoren?
Als vereniging zetten wij ons in om goede kwaliteit te leveren, zowel op het veld
als daarbuiten. We werken hieraan door zo goed mogelijk samen te werken.
Goede onderlinge communicatie is naar onze mening cruciaal. Vaardigheden die
hierbij een rol spelen, zoals communicatie, discipline en omgaan met kritiek zijn
essentieel. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze vaardigheden bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van onze leden. Ook wij als bestuur ervaren dit en
halen daarom veel voldoening uit onze functie.
Wij vinden het als bestuur erg belangrijk om ons in te blijven zetten voor
Marathon. Als vereniging hebben we diverse doelen gesteld die we gedurende de
aankomende seizoenen waar willen maken. Daarom zijn wij op zoek naar
sponsoren die een bijdrage willen leveren in financiële en/of materiële zin.
Middels sponsoring kunt u uw bedrijf op positieve wijze profileren en extra onder
de aandacht brengen. Omdat ons ledenbestand varieert van jong tot oud, vindt u
bij onze vereniging een breed publiek om uw diensten en producten onder de
aandacht te brengen.

Wij hopen dat ook u een steentje wilt bijdragen aan de toekomst van onze mooie vereniging!

Marathon
Marathon is een basketbalvereniging in Vlissingen. Wij zijn een
vereniging voor iedereen die zich op of om het basketbalveld thuis voelt.
Marathon wil aan alle leden een sportbeleving op maat aanbieden: van
mini’s, startende tieners, recreanten met en zonder ervaring tot
basketballers met ambitie. IEDEREEN!
Leden
Men wordt lid van Marathon om de basketbalsport te kunnen beoefenen
en omdat men zich kan vinden in de uitstraling en sfeer van de vereniging.
Marathon staat bekend om haar gedrevenheid en de onderlinge
betrokkenheid. Op dit moment telt onze vereniging ongeveer 70
(spelende) leden, waarvan driekwart in de categorie jeugd. Al deze spelers
samen spelen in ongeveer 10 teams waarvan een aantal teams op hoger
niveau buiten de provincie speelt.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers. Deze
vrijwilligers zijn voornamelijk (oud-) spelers en trainers die zich al jaren
met veel plezier en passie inzetten voor onze vereniging.

Marathon staat voor saamhorigheid, respect,
vertrouwen, veerkracht en uiteraard werklust

Doelstelling
Wij hebben als vereniging een aantal doelstellingen gesteld waaraan we
de aankomende seizoenen aan werken:
- Meer leden werven;
Wij ontwikkelen nieuwe trainingsprogramma’s en organiseren
wervingsacties op scholen en evenementen
- Kwaliteit van spelers / trainers bevorderen
We bieden de trainers en coaches gerichte opleidingen en
cursussen
- Meer evenementen organiseren
Hierdoor bevorderen we het verenigingsgevoel
- Opzetten social media
Hierdoor creëren we meer naamsbekendheid voor onze vereniging
en de sport

Mogelijkheden voor sponsoring
Onze vereniging biedt verschillende sponsormogelijkheden, te weten:
1. advertentieruimte op onze website
2. advertentieruimte op de ballenkar
3. kledingsponsoring
4. bordsponsoring
5. Sponsoring van sportactiviteiten
6. Hoofdsponsorschap van de vereniging
7. Een bijdrage zonder tegenprestatie
De bovengenoemde sponsormogelijkheden worden hieronder nader
toegelicht. Indien u ons wilt sponsoren via een of meerdere van de
bovengenoemde mogelijkheden kunt u dat aangeven op het
sponsorformulier op de laatste bladzijde van deze sponsorbrochure.

1. Advertentie website

2. Advertentie op ballenkar

3. Kledingsponsoring

Marathon heeft een website waarop
informatie, nieuwsberichten en
wedstrijdverslagen staan. Deze website trekt
jaarlijks veel bezoekers. Op onze website
www.marathonbasketbal.nl hebben we
ruimte voor advertenties.

Op de nieuwe ballenkarren is ruimte voor
advertenties. In totaal hebben we 3
ballenkarren met ruimte voor één
adverteerder. Het aanbod van deze manier
van sponsoring is dus beperkt.

Onze basketbalvereniging heeft clubtenues
voor alle leden. Het is mogelijk om een of
meer teams te sponsoren op het gebied van
bijvoorbeeld tenues, trainingspakken of
tassen.

Mogelijkheden advertentie ballenkarren
Op de ballenkarren is ruimte om het logo en
de naam van uw bedrijf te plaatsen. Dit kan op
diverse zijden van de kar.

Mogelijkheden van het pakket
Er zijn diverse mogelijkheden voor
kledingsponsoring.

Sponsorvoordelen
- De ballenkarren worden bij elke
thuiswedstrijd en training gebruikt
- Langdurige naamsvermelding in de
Baskenburg sporthal in Vlissingen
- Eenmalige naamsvermelding onder
nieuwsberichten op de website van
Marathon

Sponsorvoordelen:
- Zichtbaarheid bij elke wedstrijd en bij
het dragen van de tenues buiten de
sportvereniging

Mogelijkheden advertenties
Op de website van onze vereniging kunt u de
naam van uw bedrijf en uw logo plaatsen.
Sponsorvoordelen
- Naamsvermelding op de website van
Marathon
- Eenmalige naamsvermelding onder
nieuwsberichten op de website van
Marathon
Contractduur en kosten
De kosten voor het plaatsen van een
advertentie bedragen €100,- per jaar. Het
contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd
tenzij anders overeengekomen.

Contractduur en kosten
De kosten voor het adverteren op één
ballenkar bedraagt €150,- per seizoen excl.
eenmalige bedrukkingskosten. Het contract
geldt voor de duur van een seizoen en wordt
vervolgens jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij
anders overeengekomen.

Contractduur en kosten
De sponsorbijdrage bedraagt tussen de €300
en €500 per seizoen met een contractduur van
minimaal 2 seizoenen. De productiekosten zijn
afhankelijk van de keuze van de kleding die u
wilt sponsoren.

4. Bordsponsoring

5. Sponsoring van sportactiviteiten

Het bordsponsorschap van Marathon betreft een pop up banner
(reclamebord) langs het speelveld. Deze wordt opgezet wanneer er
wedstrijden worden gespeeld.

Jaarlijks organiseert Marathon verschillende activiteiten. Hierbij kunt u
denken aan vriendschappelijke wedstrijden, basketbal clinics op scholen
en verenigingsbijeenkomsten als bijv. een afsluitend seizoensfeest. Het
organiseren van activiteiten neemt kosten met zich mee. Wij bieden de
mogelijkheid om evenementen te sponsoren door financiële of
materiele middelen te leveren.

Mogelijkheden reclameborden
Binnen onze vereniging heeft u de mogelijkheid tot één type
bordsponsering. Het gaat om een rechthoekige pop up banner van 200 x
100 cm.
Inhoud van het pakket
De pop up banner komt langs het speelveld te staan tijdens alle
thuiswedstrijden (ongeveer 100 per seizoen) in sporthal Baskensburg.
Sponsorvoordelen
Naamsvermelding rond het speelveld
Eenmalige naamsvermelding onder nieuwsberichten op de website
van Marathon
Contractduur en kosten
De kosten bedragen het eerste jaar €300,-. incl. productiekosten. De
daaropvolgende jaren bedragen de kosten €200,- per jaar. Het contract
wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Inhoud van het pakket
Wanneer u aangegeven heeft een sportactiviteit te willen sponsoren
wordt er contact met u opgenomen wanneer deze wordt georganiseerd.
Er wordt dan kenbaar gemaakt welk evenement zal plaats vinden en wat
voor middelen wij hiervoor nodig hebben. U kunt hierbij bijvoorbeeld
denken aan consumpties of een financiële bijdrage voor de huur van een
locatie.
Sponsorvoordelen:
- Naamsvermelding op de website van Marathon
- Naamsvermelding op de uitnodiging het evenement
- Afhankelijk van de sponsor bijdrage die u levert wordt in
overeenstemming gezocht naar een passende tegenprestatie
Contractduur en kosten
De sponsorbijdrage en de contractduur is afhankelijk van de keuze van de
bijdrage die u wilt sponsoren.

6. Hoofdsponsorschap
Als vereniging hebben we hoge ambities. Die brengen kosten met zich
mee. Hierbij kunt u denken aan het opleiden van trainers, de zaalhuur
en reiskosten voor uitwedstrijden. Als vereniging zijn wij daarom ook op
zoek naar een hoofdsponsor die een bijdrage kan leveren aan de
basketbalgemeenschap. Hiervoor kunt u uiteraard ook een
tegenprestatie voor verwachten.
Inhoud van het pakket
Als hoofdsponsor wordt u als persoon, organisatie of bedrijf aan onze
vereniging verbonden. Hieronder enkele mogelijkheden, die in overleg
kunnen worden uitgevoerd:
- U uw naam verbindt aan de club
- U vermelding krijgt op de website en in de nieuwbrief;
- Uw sponsorschap wordt vermeld op vier banners aan beide kanten
(afmetingen) van het veld tijdens thuiswedstrijden
- U bent kledingsponsor van de club afhankelijk van het aantal
teams
- U krijgt een exclusieve nieuwrubriek op de website
Indien u andere wensen heeft zijn deze uiteraard bespreekbaar met onze
sponsorcommissie.
Contractduur en kosten
De contractduur van het hoofsponsorschap bedraagt minimaal 3
seizoenen. Na drie jaar wordt het contract geëvalueerd en indien gewenst
verlengd. Hoofdsponsorschap is mogelijk vanaf een bijdrage van €3500,per seizoen.

7. Bijdrage zonder tegenprestatie
Als bestuur zijn wij trots op onze leden die zich op vrijwillige basis
inzetten voor de vereniging. Daarom doen wij als bestuur ons best hen
zo goed mogelijk tegemoet te komen. Zo krijgen onze trainers een
presentje na afloop van het seizoen en bieden we cursussen / trainingen
aan. Als u bereid bent hieraan vrijblijvend een bijdrage te leveren zijn
wij u hiervoor zeer erkentelijk.
Inhoud van het pakket
Als vereniging proberen we zo transparant mogelijk om te gaan met de
bedragen die gesponsord worden. U krijgt van ons bericht waaraan het
door u gesponsorde bedrag besteed is.
Sponsorbijdrage
De sponsorbijdrage is door uzelf te bepalen en wordt door ons op een zo
goed mogelijke manier besteed, indien gewenst in overleg.
Kosten
U kunt kiezen eenmalig of maandelijks een bedrag over te maken. Indien
u ervoor kiest maandelijks een bedrag over te maken kunt deze
sponsoring te allen tijde zonder extra kosten stopzetten.

Sponsorformulier Basketbalvereniging Marathon
Naam bedrijf*:
Rechtsvorm*:
Branche*:
Postadres*:
Postcode en plaats*:
Contactpersoon*:
Functie*:
Telefoonnummer*:
Email*:
* verplicht invullen

Sponsering
a.u.b. aankruisen hoe u b.v. Marathon wilt sponsoren:
[ ]advertenties website;
[ ]bordsponsoring
[ ]advertentie ballenkar

[ ]kledingsponsoring

[ ]hoofdsponsorschap

[ ]sportactiviteit sponsoring
[ ]bijdrage zonder tegenprestatie
[ ]eenmalig
[ ]maandelijks
bedrag: ………..

Wij zullen na het insturen van dit formulier contact met u opnemen.

Datum:

Handtekeningcontactpersoon:

evt. bedrijfsstempel

Gelieve het ingevulde formulier toe mailen naar Anton Versteeg email adres info@broederanton.nl
Voor vragen of informatie kunt u terecht bij:
0622416179
Anton Versteeg

info@broederanton.nl

