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KV Emergo 

Onze vereniging is opgericht op 1 oktober 1974 en heeft zo’n 50 actieve leden. Binnen onze kleine vereniging staat 

sportiviteit op de eerste plaats. Onze korfbalvereniging is onderdeel van sportvereniging N.A.K.S. (Na Arbeid Komt 

Sport), welke onze bestuurlijke zaken regelt. Onder N.A.K.S. vallen ook de lokale badmintonvereniging Space Shuttle, 

trimclub NAKS en Sport 55+. 

Activiteiten 2019/2020 

We gaan met drie jeugdteams korfbal spelen in competitieverband. Deze competitie wordt op zaterdag gespeeld. 

Jaarlijks zijn er 24 wedstrijden waarvan de helft thuis en de helft uit wordt gespeeld. Daarnaast wordt er ook wekelijks 

getraind door alle teams. Als er voldoende animo is, worden ook nog een groep kangoeroes begeleid. Kangoeroes 

zijn kinderen die te jong zijn om competitie te spelen (leeftijdsgroep 4 tot 6 jaar).  

Gedurende het korfbalseizoen worden er daarnaast tal van andere activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Denk 

bijvoorbeeld aan bingoavond, dropping en afsluiting seizoen met tentenkamp en zwembad  

Waarom sponsoring? 

Onze contributie inkomsten zijn te laag om het seizoen financieel “rond” te komen. Het nog hoger maken van de 

contributie maakt korfballen te “duur”. Te meer daar onze leden voor het grootste deel behoren tot de categorie 

jeugd. 

De sponsor 

De sponsor draagt er mede zorg voor dat er in de gemeente Tholen gekorfbald kan worden. Daardoor is er  (vooral) 

voor de jeugd meer keuze welke sport hij/zij wil uitoefenen. Daarnaast versterken sportverenigingen in het algemeen 

de leefbaarheid van de omgeving. Zeker voor ons dorp in de gemeente Tholen is dat erg belangrijk!  

Voor de sponsor is er de grotere naamsbekendheid.  

Wijze van sponsoring 

U kunt onze vereniging op sponsoren via: 

1. Wedstrijdshirts 

2. Kledingpakket 

3. Bordreclame 

4. Gift – wedstrijdbal – club van 100 

De mogelijkheid is er ook om dat via gezamenlijkheid te doen. Bijvoorbeeld: voor een pakket wedstrijdshirts kunt u 

dan de aanschafkosten delen met uw sponsoringspartner waardoor eenmalige investeringskosten lager worden. Zo 

kan een shirt aan de voor- én achterzijde bedrukt worden!  

Vragen? 
Als u vragen heeft of geïnteresseerd bent in het sponsoren van korfbalvereniging Emergo, dan kunt u contact 

opnemen met de sponsorcommissie van KV Emergo.  

Antonio Broeren 

tel: 06-11048984 

e-mail: svnaks@hotmail.com 

Mike Westerlaken 

tel: 06-19927939 

e-mail: kvemergo@outlook.com  
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