SPONSORMOGELIJKHEDEN:
SIMOKOS is een bloeiende volleybalvereniging met zo’n 300 leden met als thuisbasis sporthal de
Flint. De teams spelen in heel Noord-Holland en dames 1 speelt landelijk in de 3e divisie en komt
daardoor ook in Zuid-Holland en Utrecht.
De selectieteams van de jeugd spelen ook landelijke toernooien.
SIMOKOS biedt diverse mogelijkheden om de vereniging te sponsoren.
De sponsoring is voor ondernemers natuurlijk aftrekbaar. Bedragen zijn inclusief de btw.
Kleding die gesponsord wordt, hoort bij een team en blijft daar bij.
Voor uitgewerkte voorbeelden van kledingsponsoring zie de sheets onder dit overzicht.
Soort sponsoring

Bedrag 1e jaar

Bedrag
2e jaar

Bedrag
3e jaar

totaal over 3 jaar
(10 spelers)

Hoofdsponsor

In overleg: kleding, borden,
advertertentie en
combinaties

Kledingsponsor

aanschaf van 10 shirts met
opdruk,€ 450

€ 125

€125

€ 700

Kledingsponsor
trainingspakken

aanschafkosten van 10
pakken met opdruk € 800

€ 125

€ 125

€ 1050

Inspeelshirts
sponsoring

aanschaf van 10 shirts €
180+ € 50 sponsoring

€ 50

€ 50

€ 280

Bordsponsoring Flint

aanschaf bord € 75 + € 125
sponsoring

€ 125

€ 125

€ 450

Wedstrijdbord
sponsoring

aanschaf bord € 110 + € 100
sponsoring

€ 100

€ 100

€ 410

Adverteren in
Digi-Reporter en met
banner op website

3 mogelijkheden:
-1 pagina en banner 1 € 175
-½ pagina en banner 2 € 125
-¼  pagina en banner 3 € 75

€ 175
€ 125
€   75

€ 175
€ 125
€   75

€ 525
€ 375
€ 225

Tassen

aanschaf + € 50 sponsoring

€ 50

€ 50

Bidons en krat

bidons en krat aanschaf
€ 106 + € 25 sponsoring

€ 25

€ 25

Sponsor van een
toernooi

€ 300-naamsponsor in alle
publicaties, bord, doek
* gezelligheidst.-mei Flint
* Outdoort.-juli buiten
* recreanten-1e zaterdag in
november, Flint

Het websiteadres is: www.simokos.nl
Frits Hakkesteegt: fritshakkesteegt56@gmail.com 0629435965

€ 181

