Sponsorplan BC ‘t Pluumpje Goes
’t Pluumpje
Badmintonclub 't Pluumpje uit Goes is een recreatieve vereniging waarbij het onderlinge
contact en het gezellig ongedwongen sporten een belangrijke rol spelen.
In 2010 bestond de vereniging alweer 40 jaar.
Al die tijd is de doelstelling van de vereniging (recreatief badmintonnen in een omgeving
waar spelers van elk niveau zich thuis voelen) overeind gebleven.
Naast recreatief spelen bestaat er ook de mogelijkheid om competitie te spelen op regionaal
en landelijk niveau.
Momenteel heeft de club vijf competitiespelende teams die verspreid over de regio
wedstrijden spelen.
De teams spelen allen 3e divisie en dus verspreid over de hele regio.
Deze teams spelen allen in clubkleding dat voorzien is van logo’s van
onze sponsoren.
De vereniging staat open voor iedereen die badminton leuk vindt.
Binnen onze club hebben we een jeugdafdeling met 30 jeugdleden.
Bij de senioren spelen we met (jong) volwassenen in leeftijd variërend van 16 tot ruim 70
jaar. Dit ledental van ongeveer 90 leden, maakt de club inclusief de jeugdleden een club
met een behoorlijk ledental met een daarbij behorende achterban.
Hiernaast organiseert de club meerdere toernooien waarin spelers vanuit onze club, maar
van ook daarbuiten naar onze club toekomen.
Dit genereert veel aanloop van mensen, zowel van deelnemers als toeschouwers en is dus
ook een mooie gelegenheid om onze sponsoren naamsbekendheid te geven.
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De wedstrijden die wij organiseren c.q. deelnemen zijn:
De clubkampioenschappen:
Voor wie: leden van de club, zowel jeugd als senioren.
Het aantal deelnemers ligt rond de 50 deelnemers en vindt plaats tijdens de speelavond over
vier avonden.
Daarnaast willen wij de allerjongste natuurlijk ook stimuleren om te sporten.
Voor de jeugd zijn er extra evenementen en activiteiten waaraan ze deel nemen.

Het ouder-kind toernooi:
Voor wie: voor alle jeugdleden om samen met vader, moeder, oma of opa op een gezellige
manier wat wedstrijdjes te spelen.
Aantal deelnemers: rond de 30.

Competitie:
Voor wie: competitiespelers.
Op dit moment vijf teams die competitie spelen.
Competitie vindt plaats in de bekercompetitie en voorjaarscompetitie.
Deze competities zijn regionaal.

2

Sponsoren
Natuurlijk kunnen ook wij als club niet draaien zonder sponsoren.
Omdat sponsoren erg belangrijk zijn voor het bestaan van de club en het kunnen
organiseren van leuke evenementen, streven wij naar een win-win situatie in de
samenwerking.
Sponsoren die ons financieel of in diensten steunen, zullen wij zo goed mogelijk laten
profiteren van alle mogelijkheden tot uiting van de bedrijfsnaam.
We kennen binnen onze club meerdere vormen van sponsoring.

Vaste sponsoring:
De club ontvangt een vast bedrag per seizoen en de sponsor krijgt hiervoor vaste uitingen
van de bedrijfsnaam.
Hoofdsponsor (1 keer):
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan de clubkampioenschappen
(verschillende uitingen op facebook, op de site e.d.);
Groot spandoek in de zaal tijdens clubkampioenschappen;
Banner in de zaal tijdens de competitiewedstrijden (15 weken in het jaar);
Baansponsor tijdens warming-up toernooi;
Logo op www.pluumpje.nl o.v.v. hoofdsponsor en een link naar eigen site;
Logo op nieuwsbrief welke 10x per jaar wordt verspreid;

Jaarlijkse kosten € 1.000,-

Subsponsor:
•
•
•

Spandoek in de zaal tijdens clubkampioenschappen;
Logo op www.pluumpje.nl o.v.v. subsponsor en een link naar eigen site;
Logo op nieuwsbrief welke 10x per jaar wordt verspreid;

Jaarlijkse kosten € 350,-

Adverteerder:
•
•

Logo op www.pluumpje.nl en een link naar eigen site;
Logo op nieuwsbrief welke 10 keer x per jaar wordt verspreid;

Jaarlijkse kosten € 150,-
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Evenementsponsoren:
Hiernaast hebben we evenementsponsoren.
Dit zijn sponsorovereenkomsten voor een enkel evenement.
Deze sponsoring kan zowel financieel als in diensten zijn.
Ten aanzien van de personeelsvereniging kan daar ook een of meer speelavonden voor
personeel tegenover staan inclusief de training op die avond.

Sponsor Hoofdprijs (1x):
Er is één sponsor die de hoofdprijs beschikbaar stelt.
De hoofdprijs maakt het toernooi aantrekkelijker wat resulteert in meer deelnemers en dit is
weer aantrekkelijk voor de sponsoren.
Deze hoofdprijs wordt natuurlijk samen met de bedrijfsnaam op de website en facebook
vermeld;
•

•

Logo op www.pluumpje.nl en een link naar eigen site;
Logo op nieuwsbrief welke 10x per jaar wordt verspreid;

Kosten: gratis beschikbaar stellen van de hoofdprijs.

Sponsor Tombola (onbeperkt):
Ter vermindering van de kosten voor de club zal er een tombola gedurende het
toernooi worden gehouden (lootjes verkopen).
Bedrijven kunnen hiervoor spullen doneren om als prijs te vergeven.
Deze artikelen kunnen voorzien zijn van logo of als het artikel zelf geen logo bevat, voorzien
worden van visitekaarten of andere bedrijfsuitingen.
Kosten: het gratis ter beschikking stellen van de artikelen

Sponsor ouder-kindtoernooi:
•
•
•
•
•

Bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan het ouder-kindtoernooi; (verschillende uitingen op
Facebook, op de site e.d.);
Spandoek of Banner in de zaal;
Eventueel artikel in lokale/ regionale krant;
Logo op www.pluumpje.nl en een link naar eigen site;
Logo op nieuwsbrief welke 10 keer per jaar wordt verspreid;

Kosten € 250,-
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Kledingsponsor:
Als laatste is er ook een mogelijkheid om de clubkleding te sponsoren.
Momenteel heeft de club vijf competitiespelende teams die verspreid gedurende 14
competitieweken over de regio wedstrijden spelen.
De competitiespelende teams spelen 3e divisie en hebben dus best aanzien.
Deze teams spelen allen in clubkleding dat voorzien is van logo’s van onze sponsoren.
Tijdens deze toernooien en wedstrijden zullen ze de clubshirts ook dragen.
De volgende ronde voor aanschaf nieuwe clubshirts zal zijn voor seizoen 2017.

Hoofdsponsor clubkleding (1 keer):
•
•
•
•

Logo groot op buik- of rugzijde op alle clubshirts;
(shirts worden aangeschaft voor de duur van ongeveer drie jaar)
Logo op www.pluumpje.nl en een link naar eigen site;
Logo op nieuwsbrief welke 10x per jaar wordt verspreid;

Kosten € 500,- + de kosten van de bedrukking (logo + tekst groot, twee kleuren € 13,- logo +
tekst groot één kleur € 7,50 per shirt)

Subsponsor clubkleding (2 keer):
•
•
•
•

Logo klein op één mouw op alle clubshirts;
(shirts worden aangeschaft voor de duur van ongeveer drie jaar)
Logo op www.pluumpje.nl o.v.v. hoofdsponsor en een link naar eigen site;
Logo op nieuwsbrief welke 10x per jaar wordt verspreid;

Kosten € 250,- + de kosten van de bedrukking (logo + tekst groot , twee kleuren € 4,65, logo
+ tekst groot één kleur € 4,65 per shirt)

De website:
Hierboven is de naam van de website meermaals gevallen.
De website van de club wordt druk bezocht zoals de statistieken van het websitebezoek
laten zien.
•

Plaatsen van logo op de site met mogelijkheid tot hyperlink

Kosten: € 25,- per jaar
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Statistieken van websitebezoek:
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