Sponsorplan
Korfbalvereniging Emergo
Sint-Maartensdijk

Even voorstellen
De korfbalvereniging Emergo is opgericht in 1974. Emergo heeft nu
ongeveer 85 leden. De jeugd neemt daarbij een belangrijke plaats in. In
het seizoen 2014/2015 neemt Emergo met zes teams deel aan de door
de KNKV georganiseerde competitie, 5 daarvan zijn jeugdteams. De
regio’s  waar  wij  onze  competitie  spelen  zijn  in  Zeeland,  West-Brabant en
omgeving Dordrecht. De thuiswedstrijden worden gespeeld in
Sint-Maartensdijk en Tholen. Hiernaast hebben wij (bij voldoende animo)
voor de allerkleinsten, 3 tot 6 jaar, welke nog geen wedstrijden spelen een
Kangoeroeklup.

Emergo organiseert naast trainingen en spelen van competitie heel veel
activiteiten voor zowel de jeugd, senioren en ouders. Hierdoor is de sfeer
prettig en ongedwongen en het zorgt ervoor dat de binding met de
vereniging vergroot. Feestavond, bingo, bowlen, schaatsen en zwemmen,
laddertoernooi, tentenkamp etc. Voor ieder wat wils en altijd heel gezellig!

Sponsoring bij Emergo
Bij korfbalvereniging Emergo kennen we een aantal verschillende
soorten van sponsoring/reclame uitingen.
Door deze extra inkomsten kunnen we de contributie zo laag mogelijk
houden, waardoor korfbal voor iedereen bereikbaar is. Daarnaast zijn er
kosten om onze accommodatie en korfbalmaterialen in goede conditie
te houden.
Als sponsor van Emergo wordt u vermeld op onze internetsite
www.kvemergo.nl onder het hoofdstuk: sponsors. Vanaf deze pagina
maken we, indien gewenst, een link naar uw internetsite.

Shirtreclame
Een heel team voorzien van shirts met uw bedrijfsnaam erop. Voor één
team zijn 12 shirts nodig (spelers + 4 reserves). U betaald de
aanschafkosten van de shirts, voor een periode van 4 jaar.
Het team draagt dan bij alle officiële wedstrijden uw naam op het shirt.

Reclamebord
Langs het grasveld aan de Sportlaan hebben we een aantal
reclameborden, uw bedrijfsnaam kan hier ook bij komen te staan. De
aanschafkosten van het bord komen voor uw rekening, de vergoeding
aan  Emergo  is  €  75,- per jaar.

Overige vormen van sponsoring
Dit is in de regel de wat incidentele sponsoring welke op allerlei gebied
kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld sponsoring in de vorm van prijzen voor
een toernooi of bingo avond. Ook kunt u een team voorzien van
trainingspakken en/of sporttassen welke voorzien zijn van reclame.
Een goed voorbeeld hiervan is de Taartcompetitie. Daarbij wordt het
team die het langst ongeslagen blijft winnaar van de Luxe Warme Bakker
Cock Leijs Taartcompetitie en wint een heerlijke slagroomtaart van de
bakker uit Smerdiek.
Wanneer u suggesties heeft voor sponsoring, zijn deze van harte
welkom !

Club van Honderd
Naast eerder genoemde vorm van sponsoring is er ook een Club van
Honderd, waarbij voor een kleine bijdrage het mogelijk is om uw naam te
laten  vermelden  op  het  naambord  in  de  Kantine.  Dit  kan  al  vanaf  €  15,per jaar.
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