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Verschillende mogelijkheden om de vereniging te sponsoren 

Sponsors bieden onze vereniging de mogelijkheid onze gestelde doelen te bereiken. 

 

Sinds de oprichting zijn sponsors heel belangrijk geweest voor onze vereniging. Ondernemers uit 

Oldebroek en omstreken zijn altijd bereid geweest via manuren, materieel of financieel steun te 

bieden; het sponsoren van de kleding, het adverteren via reclameborden of zomaar een gift. Mede 

dankzij de sponsoring beschikken we voor onze leden over een skeelerbaan en een skeelerpiste aan 

de Stouwdamsweg in Oldebroek. 

 

We zijn ontzettend blij met iedereen die ons op welke manier dan ook de helpende hand toereikt. 

Sponsoring en onze sportieve ambities zijn twee begrippen die niet los van elkaar kunnen worden 

gezien. 

 

Meer sponsors helpt ons om onze ambities te verwezenlijken, zoals 

• Onze vereniging financieel sterker en onafhankelijker te maken; 

• Onze sportaccommodatie en trainingsmaterialen te verbeteren; 

• Skeelerclub Oldebroek interessanter te maken voor vrijwilligers en nieuwe leden en 

• Onze leden een fijne plek te beiden en naar een hoger niveau te brengen; 

• Een maatschappelijke rol te bieden door het stimuleren van een sportief actief leven voor 

jeugd en volwassenen. 

 

1. Hoofdsponsor 

De hoofdsponsor krijgt een prominente plek binnen onze club, met dien verstande dat wordt voldaan 

aan de door de KNSB aangegeven voorwaarden en de voorwaarden van Skeelerclub Oldebroek e.o. 

De sponsor verplicht zich tot betaling van een sponsorbedrag van € 2.500,- per jaar met een 

contractduur van minimaal 3 jaar. 

Jullie ontvangen als hoofdsponsor: 

• Prominente logo/naamsvermelding op de clubkleding. 

• Prominente naamsvermelding/logo en doorklikoptie op de website van de vereniging. 

• Logo en doorklikoptie in de nieuwsbrief. 

• Jaarlijks minimaal 1 vermelding op onze social media. 

• Plaatsing van 1 sponsorbord langs de piste en 1 bord langs de 400m-baan. 

• Plaatsing van eventuele vlag. 

• Uitnodiging voor alle wedstrijden op onze banen inclusief koffie en thee. 

• Jaarlijks inline-skate clinic tot 15 personen. (inclusief materiaal huur). 

• Jaarlijks een bootcamp clinicmiddag tot 15 personen. 

• Jaarlijkse sponsor- / netwerkbijeenkomst (toekomst, na Covid). 
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2. Kledingsponsor 

De kledingsponsor krijgt zichtbaarheid binnen onze club via kleding en mediakanalen, met dien 

verstande dat wordt voldaan aan de door de KNSB aangegeven voorwaarden en de voorwaarden van 

Skeelerclub Oldebroek e.o. De sponsor verplicht zich tot betaling van een sponsorbedrag van  

a. € 1.000,- per jaar met een contractduur van minimaal 3 jaar. 

b. €    500,- per jaar met een contractduur van minimaal 3 jaar. 

Jullie ontvangen als kledingsponsor A: 

• Logo/naamsvermelding op de clubkleding. 

• Prominente naamsvermelding/logo en doorklikoptie op de website van de vereniging. 

• Logo en doorklikoptie in de nieuwsbrief. 

• Jaarlijks minimaal 1 vermelding op onze social media. 

• Plaatsing van 1 sponsorbord. 

• Uitnodiging voor nationale wedstrijden inclusief koffie en thee. 

• Inline-skate clinic tot 15 personen. (inclusief materiaal huur) 

• Jaarlijkse sponsor- / netwerkbijeenkomst (toekomst, na Covid) 

 

Jullie ontvangen als kledingsponsor B: 

• Kleine logo/naamsvermelding op de clubkleding. 

• naamsvermelding/logo en doorklikoptie op de website van de vereniging. 

• Logo en doorklikoptie in de nieuwsbrief. 

• Jaarlijks minimaal 1 vermelding op onze social media. 

• Uitnodiging voor nationale wedstrijden inclusief koffie en thee. 

• Jaarlijkse sponsor- / netwerkbijeenkomst (toekomst, na Covid) 

 

 

3. Reclameborden 

Op onze skeelerbanen hebben wij verschillende goede zichtlocaties voor reclame-uitingen. Een 

reclamebord is een goedkope en doeltreffende manier van reclame voeren. Reclameborden worden 

voor een periode van bij voorkeur 5 jaar gehuurd. Verlenging van deze sponsorovereenkomst vindt 

stilzwijgend plaats voor minimaal een jaar, mits uiterlijk 30 dagen voor het einde van de periode 

schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden. 

Wij bieden 3 bordvarianten: 

Locatie reclamebord Afmetingen  Jaarbedrag 

Reclamebord 400m skeeler- en ijsbaan 2,1 x 0,70 m = 1,5 m2 € 75,00 

    

Reclamebord skeelerpiste  
(rechte eind wit trespa bord; beschikbaar vanaf 2023) 

5,0 x 1,20 m = 6,0 m2 € 250,00 

    

Reclamebord skeelerpiste  
(bocht – transparant trespa bord) 

5,0 x 1,20 m = 6,0 m2 € 250,00 
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Het trespa reclamebord wordt op kosten van de sponsor vervaardigd. Het jaarlijkse sponsorbedrag is 

exclusief opmaak, maar incl. onderhoud en plaatsingskosten. 

Wanneer het logo, adres of de overige vermeldingen van de sponsor op het bord wijzigt, dan dient 

de sponsor zelf de wijzigingskosten te betalen. 

 

4. Evenementensponsor 

Jaarlijks organiseert Skeelerclub Oldebroek verschillende evenementen. Voor een periode van drie 

jaar kunnen jullie evenementsponsor zijn van een van de volgende evenementen. 

Evenement Omschrijving Bereik Jaarbedrag 

Open Dag Eenmalig jaarlijks eind 
maart 

100 potentiële leden 
en lokale media 

€ 500,00 

Jeugdcompetitie  4-5 wedstrijden op 
vrijdagavond  

Eigen mediakanalen 
en 1x lokale media 

€ 750,00 
inclusief 

naamgeving 
competitie 

Clubkampioenschap Eenmalig jaarlijks zomer Eigen leden; eigen 
kanalen en lokale 
media 

€ 500,00 

Stouwdamcompetitie Eenmalig 150-200 regionale 
jeugd deelnemers; 
eigen media en 
lokale media 

€ 500,00 

24Kika Teamsponsoring (5x) 
Subteamsponsoring 
Materiële sponsoring 

Bekendheid onder 
skeeleraars; eigen 
media en regionale 
media 

Prijs op aanvraag 

Landelijke 
Marathonwedstrijd 

Hoofdsponsor 
Sponsoren 

150-200 
deelnemers; eigen 
media en lokale 
media 

Prijs op aanvraag 
€ 50,00  

Landelijke 
Baanwedstrijd 

Hoofdsponsor 
 

150-200 
deelnemers; eigen 
media en lokale 
media 

Prijs op aanvraag 
 

 

5. Basisschool clinic sponsor 

Skeelerclub Oldebroek kan skeelerclinics verzorgen. Hierbij zorgt de vereniging voor de juiste maat 

skeelers, bescherming en instructeur. Naast het leren van het skeeleren en behendigheid is het juist 

belangrijk dat de kinderen leren welke bescherming ze moeten gebruiken, de manier waarop ze een 

val maken, en hoe ze moeten remmen. Kosten per clinic (dagdeel) € 150,00 op locatie / € 100,00 op 

de skeelerbaan. 
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6. Vrienden van Skeelerclub Oldebroek 

Voor een jaarbedrag van € 50,00 ondersteunt u ons jaarlijks. U ontvangt een vermelding op ons 

Vrienden van bord in de kantine.  

 

7.  Sponsoring op maat 

Heeft u zelf een creatief idee? 

Of heeft u een product dat u op een ludieke manier op de markt wil brengen dan staan wij daar zeker 

voor open. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. 

Sponsoring in de vorm van goederen of arbeid behoort ook tot de mogelijkheden. 

Vindt u het interessant dan is het ook mogelijk meerdere sponsorpakketten te combineren. 

 

Meer informatie / aanmelden als sponsor 

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar: info@wijheruit.nl. 

Download het aanmeldingsformulier 

Voor het gekozen sponsorpakket ontvangt u van ons een factuur zonder BTW-vermelding (0%BTW). 

mailto:info@wijheruit.nl
https://wijheruit.nl/aanmelden_als_sponsor/
https://wijheruit.nl/aanmelden_als_sponsor/

