SPONSORMOGELIJKHEDEN

Judo…..In Dedemsvaart

SPONSORPAKKETTEN

Judo Dedemsvaart is een leuke vereniging, waar naast de sportieve prestaties
op verschillende niveaus, het plezier van de leden een belangrijke plaats
inneemt.

PAKKET 1 “IPPON” € 200,-

Naast het plezier vinden we het ook belangrijk om onze judoka’s te stimuleren
in hun ontwikkeling. 1x per jaar hebben we een bandexamen. Op deze dag
kunnen de leden laten zien of zij de vaardigheden, die vereist zijn voor een
hogere band, onder de knie hebben. Ook kunnen onze leden meedoen aan vele
toernooien.

Naamsvermelding in de maandelijkse nieuwsbrief met een link naar uw
website

Naast de judo gerelateerde activiteiten organiseren we jaarlijks een uitstapje,
vieren we gezamenlijk Sinterklaas en gaan we ieder jaar op kamp. Verder zijn
we als vereniging actief met ledenwerving en promotie van de judosport, via
lessen die we aanbieden op scholen en door ons te laten zien op de jaarlijkse
sportmarkt. Via de verkoop van chocolade brokken en acties als Jantje beton
proberen we wat extra inkomsten voor de vereniging te creëren.

Prominente plaats met uw bedrijfslogo, op onze website met een link naar uw
website

Naamsvermelding op ons social media kanaal
Tijdens judo toernooien zal uw bedrijfsnaam op een bord of banner
gepresenteerd worden.
Naamsvermelding op de sponsor wall die tijdens toernooien gebruikt wordt
achter het podium van de prijsuitreiking
Gratis toegang tijdens onze toernooien.

Om de judo leuk en betaalbaar te houden is judo Dedemsvaart op zoek naar
sponsoren die onze vereniging willen ondersteunen met een gepaste
tegenprestatie van onze club. Afgelopen jaar hebben we mede dankzij de
opbrengst van ons sponsorgeld een hele mooie nieuwe website kunnen laten
maken.
Als sponsor van Judo Dedemsvaart staat betrokkenheid voorop. Betrokkenheid
bij de judosport, maar ook bij de vereniging die vele jonge kinderen met plezier
laat sporten. Wilt u ook uw bijdrage leveren aan onze vereniging dat kan.
In de bijgaande brochure treft u de sponsorpakketten aan die we u kunnen
aanbieden. Van Hoofdsponsor tot vriend van Judo Dedemsvaart. Alle
mogelijkheden zijn er.
Wij staan ook open voor andere ideeën met betrekking tot sponsoring en gaan
graag met u in gesprek hierover. Voor informatie kunt u contact opnemen met
info@judodedemsvaart.nl
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SPONSORPAKKET 2 “WAZA-RI”- € 100
Uw bedrijfslogo op onze website met een link naar uw website
Naamsvermelding in de maandelijkse nieuwsbrief met een link naar uw
website
Naamsvermelding op ons social media kanaal
Naamsvermelding op de sponsor wall die tijdens toernooien gebruikt wordt
achter het podium van de prijsuitreiking
Gratis toegang tijdens onze toernooien.

SPONSORPAKKET 3 “YUKO” - € 50
Uw bedrijfslogo op onze website met een link naar uw website
Naamsvermelding op ons social media kanaal
Gratis toegang tijdens onze toernooien

4.

2

35.

AANLEVEREN BEDRIJFSNAAM / LOGO

KLEDINGSPONSOR/MATERIAALSPONSOR

Afhankelijk van het gekozen sponsorpakket dient uw bedrijfsnaam / logo of
advertentie aan de volgende specificaties te voldoen.

Uiteraard is het ook mogelijk om kleding of materiaal te sponsoren voor meer
informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met
info@judodedemsvaart.nl

LOGO’S/BEDRIJFSNAMEN ALGEMEEN:
- formaten: .TIFF, .JPG, .PDF, .BMP
- resolutie: zo hoog mogelijk echter bestandsformaat < 2Mb

VRIEND VAN JUDO DEDEMSVAART
Elke bijdrage is welkom. Iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt
en een bijdrage in welke vorm dan ook wenst te leveren is wat ons betreft een
vriend van de vereniging en ontvangt een eervolle vermelding op onze website

LOGO’S/BEDRIJFSNAMEN OP WEBSITE:
- formaten: .PNG, .JPG of .GIF maximaal 300 pixels
- volledige website adres
Bovengenoemde informatie dient per email aangeleverd te worden aan
info@judodedemsvaart.nl

CONTACTGEGEVENS

AANVULLENDE INFORMATIE

Judo Dedemsvaart
www.judodedemsvaart.nl
info@judodedemsvaart.nl

KvK Nummer: 05070223
IBAN: NL53RABO0312953305

CONTACTPERSOON SPONSORCOMMISSIE:
Aljen Reurink Judo Dedemsvaart
Mail: info@judodedemsvaart.nl
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JA, NATUURLIJK SPONSOR EN STEUN IK JUDO
DEDEMSVAART!
Ik kies voor het volgende pakket:
Pakket “Ippon” à € 200,Omschrijf eventueel aanvullende wensen en totaalbedrag

Pakket “Waza-ri” à € 100
Pakket “Yuko” à € 50
Materiaalsponsor en/of kledingsponsor en lever de volgende bijdrage:
Omschrijf bijdrage en gewenste tegenprestatie




JA, NATUURLIJK SPONSOR EN STEUN IK JUDO
“Vriend van Judo Dedemsvaart”
en lever de volgende bijdrage:
DEDEMSVAART
!
Omschrijf bijdrage of eventueel een totaalbedrag

Ik kies voor het volgende pakket:
Pakket “Ippon” à € 200,Omschrijf eventueel aanvullende wensen en totaalbedrag

Bedrijfsnaam

: ________________________________________________

Naam

: ________________________________________________

Adres

: ________________________________________________
Pakket “Waza-ri” à € 100
E-mail
: ________________________________________________
Pakket “Yuko” à € 50
Totaalbedrag
: ___________________________
factuur
contant
Materiaalsponsor en/of kledingsponsor en lever de volgende bijdrage:
Omschrijf bijdrage en gewenste tegenprestatie


8.

_______________________________

___________________________

(handtekening)

(datum)

“Vriend
van Judo
lever de volgende
bijdrage:tijd.
Ik ga akkoord
metDedemsvaart”
een jaarlijkse en
sponsoring
voor onbepaalde
Omschrijf bijdrage of eventueel een totaalbedrag

