Sponsor van gymnastiek- en turnvereniging
KDO Alblasserdam!
In deze brochure treft u het sponsorplan aan van gymnastiekvereniging Kracht Door Oefening (KDO).
KDO werd op 1 september 1909 opgericht in café van Krimpen, Dam 24. Onze vereniging is daarmee
één van de oudste sportverenigingen van Alblasserdam en omstreken.
Wilt u sponsor worden van KDO? In deze brochure informeren we u over de verschillende vormen
van sponsoring. Als sponsor van KDO vergroot u uw naamsbekendheid, bent u maatschappelijk
betrokken en draagt u KDO en haar leden een warm hart toe!
Sponsoring is voor KDO van groot belang. De financiële ondersteuning door sponsoring biedt de
vereniging de mogelijkheid tot vernieuwing. Hiermee kunnen materialen worden aangeschaft,
onderhoud worden gepleegd en activiteiten worden georganiseerd. Dit komt de uitstraling en de
levendigheid van de vereniging en haar leden ten goede. Een levendige vereniging trekt meer leden,
met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren! Zo werken de
sponsorgelden als een kloppend hart binnen elke vereniging.
Hoe wilt u KDO sponsoren? KDO biedt u verschillende pakketten. Ook is sponsoring op maat
mogelijk, waardoor u zelf uw gewenste sponsoring kunt kiezen.

Sponsorpakketten
1. Clubsponsor!
Clubsponsor worden is een laagdrempelige vorm van sponsoring. Deze vorm van sponsoring
geeft u de mogelijkheid om door middel van een kleine financiële bijdrage de vereniging te
steunen. Door uw steun is het mogelijk om gezamenlijke activiteiten te organiseren en
zodoende de betrokkenheid van alle leden te vergroten.
Lidmaatschap: € 50,- per jaar
Advertentie in de nieuwsbrief (minimaal 6x per jaar)
Bedrijfslogo op de website van KDO (pagina sponsoroverzicht)

2. Clubsponsor PLUS!
Clubsponsor PLUS! houdt in dat u een belangrijke bijdrage levert aan de vereniging. Uw
sponsorbijdrage zorgt ervoor dat de jeugd zich verder kan ontwikkelen. Voor sommigen
betekent dit vrijuit bewegen en anderen ontwikkelen zich wellicht tot talent van de
toekomst. Als Clubsponsor PLUS! toont u door middel van sponsoractiviteiten uw
betrokkenheid en verbondenheid met de vereniging.
Lidmaatschap: € 150,- per jaar
Advertentie in de nieuwsbrief (minimaal 6x per jaar)
Bedrijfslogo op de website van KDO (pagina sponsoroverzicht)
Bedrijfslogo op het sponsorbord bij de toegang van de turnhal

3. Clubsponsor SUPER!
Als Clubsponsor SUPER! bent u de belangrijkste sponsor van onze vereniging. De
hoofdsponsor draagt in belangrijke mate financieel en/of materieel bij aan de structurele
ondersteuning van onze sporters. Voor ons is het dan ook belangrijk om er zorg voor te
dragen dat uw verbondenheid met KDO ruimschoots onder de aandacht wordt gebracht.
Omdat u voorziet in structurele ondersteuning gaan wij graag een contractueel vastgelegde
overeenkomst van 3 jaar met u aan.
Lidmaatschap: € 1500,- voor 3 jaar
Advertentie in de nieuwsbrief (minimaal 6x per jaar)
Bedrijfslogo op de website van KDO (pagina sponsoroverzicht)
Bedrijfslogo op het sponsorbord bij de toegang van de turnhal
Mogelijkheid tot uitreiking prijzen bij wedstrijden
Reclamebord in de turnhal voor 3 jaar
Bedrijfslogo op posteraankondigingen voor georganiseerde activiteiten
Een opvallende centrale plaats voor uw reclame-uitingen bij wedstrijden

4. Sponsoring op maat!
Reclamebord turnhal
Lidmaatschap: € 250,- per bord per jaar
Eenmalige fabricagekosten € 250 #
Kledingsponsor voor o.m. shirts, trainingspakken en/of sporttassen*
Lidmaatschap: in overleg met het bestuur

5. Vrienden van KDO!
De “Vrienden van KDO” is een laagdrempelige vorm van sponsoring. Deze vorm van
sponsoring geeft u de mogelijkheid om door middel van een kleine financiële bijdrage de
vereniging te steunen. Door uw steun is het mogelijk om gezamenlijke activiteiten te
organiseren en zodoende de betrokkenheid van alle leden te vergroten!
Naam op de “Wall of KDO”
Lidmaatschap € 20 per jaar

Vragen?
Wilt u sponsor worden van KDO of wilt u meer informatie over de sponsormogelijkheden? Laat u dit
dan weten via onderstaand e-mailadres: kdo.gerda@gmail.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk
contact met u op.

#De reclameborden worden volgens een standaard formaat bij een vaste leverancier besteld
*De opdruk- en aanschafkosten van kleding, vlaggen, banieren, tassen etc. zijn voor rekening van de
sponsor

