PRIJSLIJST SPONSORING
O VERZICHT VAN DE PAKKETTEN EN PRIJZEN
1. Kledingpakketsponsor
Als kledingpakketsponsor kleedt u een volledig team met uw bedrijf als sponsor. Dit pakket bestaat uit een shirt, een
trainingsbroek en een trainingsjack voor een volledig team (12 spelers). Daarnaast worden uw bedrijfsnaam en –logo
ook op onze website vermeld. De kosten en duur van dit pakket:
Duur:
Investering eenmalig:
- shirts
- trainingsbroek en
- trainingsjacks
- tassen
Vrijwillige jaarlijkse bijdrage:

4 jaar
± €375,- voor 10 shirts (incl. opdruk logo)
± €275,- voor 10 trainingsbroeken (excl. opdruk logo)
± €300,- voor 10 trainingsjacks (excl. opdruk logo)
± €250,- (excl. eventuele opdrukken)
In overleg.

Alle kosten zijn inclusief btw.

2. Shirtsponsor
Als shirtsponsor draagt u zorg voor een in nieuwe shirts voor een team. Op deze shirts wordt dan uw bedrijfslogo
gedrukt, samen met het logo van de vereniging. We zorgen ervoor dat uw bedrijfsnaam en -logo ook op onze website
worden vermeld. De kosten van dit pakket:
Duur:
Investering eenmalig:
Shirtstas eenmalig:
Vrijwillige jaarlijkse bijdrage:

4 jaar
± €375,- voor 10 shirts (incl. opdruk logo)
± €25,- (excl. eventuele opdrukken)
In overleg.

Alle kosten zijn inclusief btw.

3. Bordsponsor
Als bordsponsor plaatsen wij langs ons veld aan een daarvoor gereserveerde wand een reclamebord van uw bedrijf.
Deze borden zorgen voor reclame van uw bedrijf. De kosten en duur van dit pakket:
Duur:
Investering eenmalig:
Jaarlijkse bijdrage:

4 jaar
± €150,- (om het bord te laten maken)
€75,-

Alle kosten zijn inclusief btw.

4. Eenmalige gift
Een eenmalige gift is ook een mogelijkheid tot sponsoring van onze vereniging. Deze eenmalige gift wordt uiteraard
beloond met een bekendmaking op onze website en sociale mediakanalen. Met een eenmalige gift kan de vereniging
investeren in nieuwe attributen zoals een korfbalpaal. Het bedrag van deze gift mag u zelf bepalen. Een eenmalige
gift kan ook een prijs of geschenkbon zijn bij een loterij of bingoavond.

5. Wedstrijdbal sponsoren
Een kleine en bijzondere sponsoring kan door het sponsoren van een wedstrijdbal. Dit is een eenmalige investering
in een korfbal waarmee enkele jaren wedstrijden kunnen worden gespeeld en trainingen worden beoefend. De kosten
van een wedstrijdbal zijn variërend tussen €30,- en €50,- (inclusief btw).

6. Club van 100
Als deelnemer van de Club van 100 kan u tegen een klein jaarlijks bedrag van €15,- de vereniging sponsoren. U krijgt
daarmee een vermelding op ons bord in de kantine. De stickers voor op het bord in de kantine worden gemaakt door
de vereniging en kosten u dus niets. U kunt uiteraard ook een hoger bedrag dan €15,- per jaar sponsoren.
Duur:
Investering eenmalig:
Jaarlijkse bijdrage:
Alle kosten zijn inclusief btw.

minimaal 1 jaar, geen maximum.
Geen.
minimaal €15,-

