Sponsorgids
korfbalvereniging T.O.P.
Vroomshoop

Korfbalvereniging T.O.P.
T.O.P. staat voor Tot Ons Plezier. Onze in 1938 opgerichte vereniging is een
begrip in Vroomshoop en omstreken. We zijn trots op het feit dat wij de
oudste vereniging van Vroomshoop zijn.
De leiding van onze club wordt gevormd door het bestuur dat daarbij
ondersteund wordt door vele zelfstandige commissies. Er worden op deze
manier vele functies vervuld door enthousiaste vrijwilligers, waar we als
vereniging natuurlijk erg blij mee zijn.
In Nederland is korfbal
de enige sport waarbij
een team bestaat uit
mannen en vrouwen.
Korfbal wordt zowel
binnen als buiten
gespeeld met twee
verschillende
competities. Het eerste
deel van het veldseizoen
begint in september en
eindigt in oktober. Van
november t/m maart
wordt de zaalcompetitie
gespeeld en het seizoen
eindigt in juni op het veld. Tijdens het voorjaar en de herfst vinden de
wedstrijden op onze accommodatie op sportpark ‘De Bosrand’ plaats. Aan ‘de
Bosrand’ beschikken we ook over onze kantine ’t Tophuus. In de wintermaanden
wordt er gebruik gemaakt van sporthal ‘Het Punt’ in Vroomshoop.

Een vereniging vol gezelligheid & sportiviteit in de gemeente Twenterand!
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Hoofdsponsor
T.O.P. Vroomshoop wil een groep hoofdsponsoren werven en deze via de naam
‘T.O.P. Partners’ bij het publiek en in de media promoten. Het werken met een
sponsorgroep levert niet alleen voor de vereniging, maar ook voor de
hoofdsponsoren een groot voordeel op. Wij bieden onze ‘Partners’ een
uitgebreid pakket aan, namelijk het volgende:
Reclamebord:
- Vast reclamebord aan zijlijn veld
- Bord veld: 305 x 65 cm
- Vermelding op bord bij ingang van ons veldaccommodatie
- Kosten voor een reclamebord zijn €200,-.
- Het bord kan ook door de sponsor zelf aangeleverd worden
mits het dezelfde afmetingen heeft.
Vlag/bord:
- Vlag op een hoek van het veld, tijdens veldcompetitie
- Bord in de zaal
Vermelding op kleding selectieteams:
- Vermelding ‘T.O.P. Partners’ op kleding van selectieteams, 1 & 2
Wekelijkse advertentie in het clubblad ‘De Topper’:
- Advertentie van alle hoofdsponsoren in het digitale clubblad “De Topper”
Vermelding in de media:
- De naam van de sponsorgroep ‘T.O.P. Partners’ zal aan de vereniging
gekoppeld worden en regelmatig in de media gemeld worden
Banner en vermelding op website:
- Vermelding op de homepage van onze website
- Vermelding bij sponsoren als hoofdsponsor
De kosten voor borden en vlaggen worden door de sponsor betaald.
De prijs bedraagt gedurende de contractperiode van drie jaar:
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Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

€ 500,-

€ 500,-

€ 500,-

Kledingsponsor
Als sponsor kunt u uiteraard een team sponsoren!
Wedstrijdshirts:
- Sponsoring van een team met als uitzondering de selectie, 1e & 2e.
- Naam sponsor (en eventuele logo) op voorzijde shirts
- Kleding wordt door vereniging geregeld en is eigendom van T.O.P.
- Kosten bedrukking zijn voor de vereniging
- Per cyclus van 3 seizoenen worden de shirts vernieuwd, contract
wordt aangegaan voor de duur van 3 seizoenen.
De prijs bedraagt:
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Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

€ 250,-

€ 250,-

€ 250,-

Subsponsoring
Als laatste is het mogelijk om subsponsor te worden van korfbalvereniging T.O.P.
Vroomshoop.
Reclamebord:
- Vast reclamebord aan zijlijn veld van 305 x 65 cm.
- Plaats op het veld in overleg met de sponsor en afhankelijk van
beschikbaarheid van de plaats
- Productiekosten van het bord bedragen € 200,- dit is inclusief
materiaal, ontwerp en bevestigingsmateriaal
- Het bord kan ook door de sponsor zelf aangeleverd worden mits dezelfde
afmetingen!
- Contract wordt aangegaan voor de duur van 5 jaar met jaarlijkse kosten van
€ 70,-.
Wedstrijd- / Balsponsoring:
Het sponsoren van een bal bij een zaalwedstrijd van T.O.P. 1. Dit betekent het
volgende: Als vereniging maken wij bekend dat de wedstrijd door u wordt
gesponsord, een vermelding in de digitale topper en de naam van de sponsor
wordt voor de zaalwedstrijd omgeroepen. De kosten hiervoor bedragen € 50,- per
wedstrijd.
Vermelding op de homepage van onze website:
- Vermelding op homepage als websitesponsor.
De kosten hiervoor zijn € 100,- per jaar
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