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ADOPTIE LIJST
Adopteer een Activiteit en e-mail deze naar:
SECRETARIS@SIMOKOS.NL – BEDANKT!

ACTIVITEIT
Vrienden van
SIMOKOS

FamilieBedrijven
Toernooi

SITUATIE
Aantal “Vrienden” stagneert; loopt zelfs
langzaam terug. Hierdoor lopen we
inkomsten mis.
Inkomsten van de Vriendenloterij kunnen
beter
Ieder jaar kost het veel aandacht dit
toernooi te organiseren; het financiële
rendement is laag

Speeldagen in
De Flint

Thuiswedstrijden (zaterdag) van DA1 en
van de Jeugd/CMV trekt altijd publiek.

CMVinformatiedag

De aanwezigheid van ouders biedt
mogelijkheden tot netwerken, vinden van
sponsoren, vrijwilligers.

SPONSORING
Sponsorwerving

SITUATIE
Sponsoring loopt nog steeds terug. We
moeten meer sponsors hebben

Sponsor-Klik op
de Website

Niet genoegzaam bekend dat webaankopen via de SIMOKOS site commissie
oplevert.
We organiseren diverse toernooien:
recreanten mix-, scholen-,
familie/bedrijven-, outdoor toernooi.
Hoofdsponsor KRAS is gestopt; gat moet
zoveel mogelijk worden gedicht.
RABO fietstocht vindt ieder jaar plaats,
maar het is elk jaar weer een strijd om
mensen te vinden.
Aanschaf van ballen is een noodzakelijke
(maar hoge) kostenpost.
Zonnepanelen zijn ‘in’. Zonnepanelen op
het dak van de Flint?
Iedere sponsor is belangrijk, ongeacht zijn
bijdrage

Vriendenloterij

Sponsoring
tijdens
Toernooien
DA1 sponsor
RABO fietstocht

Bal sponsors
Zonnepanelen
Sponsor
bedankje
ICT
Clubblad op
website
ICT vraagstukken

SITUATIE
Kosten om clubblad te drukken zijn hoog.
Advertentieopbrengsten zijn niet hoog
genoeg om dit te compenseren.
Er zijn steeds meer ICT bedreigingen.

ADOPTIE
Onderzoek de reden van de stagnatie/terugloop.
Is het "Vriend zijn" aantrekkelijk genoeg? Stimuleer dat "Vriend zijn" weer
populair wordt.
Maak plan. Belactie opzetten? Zie ook: Vriendenloterij website met
voorbeelden hoe dit te doen, en hoe extra binnen te halen
Onderzoek wat er nodig is om dit toernooi succesvoller te maken. Zorg dat
het een succes wordt. Plan speeldagen niet in de vakantie. Bepaal de
doelgroepen, zoals teams van sponsoren, leraren, bestuur, ouders,
buurtbewoners, etc.
Benut de drukte om extra inkomsten en publiciteit te krijgen. Kan de
entreehal worden gebruikt door sponsors, verkoop streekartikelen,
specifieke activiteit, in ruil voor extra sponsorgeld? Onze promotiekraam
standaard neerzetten? Ideeën uitwerken en implementeren.
Start evenement met koffie/thee, limonade in de Resto en leg uit wat we
willen. Onderzoek mogelijkheden, variërend van werven van ouders als
vrijwilligers; zijn er ouders die een bedrijf hebben en evt. SIMOKOS sponsor
willen worden, etc.
ADOPTIE
Brainstormsessie opzetten met select aantal leden, ouders, etc. om ideeën
te onderzoeken/uit te werken. Wat wil sponsor b.v. minimaal terugzien?
Regel dat het gebruik van web- aankopen via de SIMOKOS site vergroot.
Doe dit voor aanvang van de feestdagen zodat we kunnen profiteren van
de Sinterklaas- en Kerst aankopen
Benader sponsor(s) om een toernooi (gedeeltelijk) financieel te ‘adopteren’
(bijdragen in de organisatiekosten, huur sporthal) in ruil voor extra
publiciteit?
Benader mogelijke sponsoren via DA1.
(geadopteerd door Ton Leen/Frits Hakkesteegt)
Zorg dat er altijd minimaal 2 SIMOKOS teams meedoen
Per toerbeurt ieder jaar een seniorenteam. Daarnaast ook altijd een team
dat zich vrijwillig opgeeft
Regel dat ieder team, per seizoen, minimaal een aantal balsponsoren kan
regelen.
Onderzoek mogelijkheden om zelf panelen te sponsoren en hierdoor
minder huur te betalen (geadopteerd door Ton/Frits/Theun/Kevin).
Regel: dat sponsor meer waardering krijgt. Teamsponsor: team foto, etc
Sponsor van de wedstrijd? Sponsor van de maand? Zet de sponsor in het
zonnetje. Sponsorborden ook gebruiken bij andere activiteiten?
ADOPTIE
Met de ‘tijd’ meegaan. Reporter en Nieuwsbrief op website publiceren.
Maak plan en implementeer. Editor nodig om de digitale Reporter klaar te
maken voor publicatie op de site.
Hoe kunnen we onze ICT beter beveiligen en problemen voor zijn?
Onderzoek en help implementeren

