G.T.V. EDUCA VEGHEL
Sponsorcommissie Educa
Mira Linders
Johan De Wittstraat 11
5463 BP VEGHEL
Email: sponsoring@educaveghel.nl
Website: www.educaveghel.nl
Rabobank: NL28RABOO153326093

SPONSORING
GTV Educa is een turnvereniging die de kinderen uit Veghel en omgeving de gelegenheid geeft om de
turnsport te beoefenen. De vereniging bestaat sinds 1975. De vereniging heeft nu ongeveer 270
leden en geeft 22 groepen les per week. Een aantal keer per jaar organiseert Educa een dag voor al
haar leden zoals turnproeven, het jaarfeest en de clubkampioenschappen. Daarnaast doen onze
selecties mee met regionale en landelijke wedstrijden op verschillende niveaus.
Kortom, een vereniging in beweging.
Bedrijven hebben de mogelijkheid om GTV Educa te sponsoren.
Hieronder staan een aantal vormen betreft sponsoring omschreven. Mocht u interesse hebben in
een andere of aangepaste vorm van sponsoring , kunt u contact opnemen met de
sponsorcommissie.

Pakket Brons
€
40,00
per jaar
o Het plaatsen van een zwart- wit advertentie ter grootte van ½ A5 in het clubblad
EDUCAFLEX.

o

Dit blad verschijnt 4 keer per jaar (van september tot september) en wordt verstrekt aan
alle leden van de vereniging.

De advertentie dient voor september digitaal aangeleverd te worden. Indien geen gewijzigde advertentie wordt
ontvangen, zal bij een nieuw seizoen de “oude” advertentie opnieuw geplaatst worden.
Jaarlijks wordt in augustus het contract opnieuw getekend.

Pakket Brons +
€
80,00
o Het plaatsen van een zwart- wit advertentie ter grootte van A5

per jaar
in het clubblad

EDUCAFLEX.

o

Dit blad verschijnt 4 keer per jaar (van september tot september) en wordt verstrekt aan
alle leden van de vereniging.

De advertentie dient voor september digitaal aangeleverd te worden. Indien geen gewijzigde advertentie wordt
ontvangen, zal bij een nieuw seizoen de “oude” advertentie opnieuw geplaatst worden.
Jaarlijks wordt in augustus het contract opnieuw getekend.
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Pakket Zilver
€
175,00
per jaar
o Het plaatsen van uw logo op de website van Educa.
o Het logo wordt geplaatst op de home/startpagina van Educa.
o Bij aanklikken van het logo wordt men doorgelinkt naar eigen website van sponsor. De
website heeft op dit moment 500 tot 900 bezoekers per maand. Dit gaat aanzienlijk
stijgen omdat de website actiever gevuld en gebruikt gaat worden.
Het logo en website-adres dient digitaal aangeleverd te worden. Aanlevering logo graag in formaat JPG of PNG en
200px X 115px. Indien geen gewijzigd logo en / of website-adres wordt ontvangen, zal bij een nieuw seizoen het
“oude” logo en / of website-adres opnieuw geplaatst worden.
U krijgt een maand voor einde contract een reminder voor eventuele verlenging van het contract. Met uw
goedkeuring wordt het contract verlengd met een periode van één jaar.

Pakket Goud
€
250,00
per jaar
o Het plaatsen van uw logo op de website van Educa.
o Het logo wordt geplaatst op de home/startpagina en het logo wordt geplaatst bij de door
u gekozen/te sponsoren turngroep.

o

Bij aanklikken van beide logo’s wordt men doorgelinkt naar eigen website van sponsor.
De website heeft op dit moment 500 tot 900 bezoekers per maand. Dit gaat aanzienlijk
stijgen omdat de website actiever gevuld en gebruikt gaat worden.

o

Tijdens clubdagen mogelijkheid tot het ophangen van een reclamebord.

Het logo en website-adres dient digitaal aangeleverd te worden. Aanlevering logo graag in formaat JPG of PNG en
200px X 115px. Indien geen gewijzigd logo en / of website-adres wordt ontvangen, zal bij een nieuw seizoen het
“oude” logo en / of website-adres opnieuw geplaatst worden.
Het reclamebord wordt door de sponsor zelf aangeleverd. Het bord mag multicolor zijn en desgewenst ook foto’s
bevatten. Uiterste afmeting van het bord mag zijn 60 x 40 cm. Het bord dient tijdig voor de clubdagen
aangeleverd te worden.
U krijgt een maand voor einde contract een reminder voor eventuele verlenging van het contract. Met uw
goedkeuring wordt het contract verlengd met een periode van één jaar.

Evenementsponsoring
vanaf € 100,00
per evenement
o Tijdens clubdagen mogelijkheid tot het ophangen van een reclamebord. Sponsoring van
een evenement zoals de sinterklaas-instuif, de turnproeven, het jaarfeest en de
clubkampioenschappen.

o

Vermelding van sponsoring in het nieuwsbericht/verslag van het evenement wat
naderhand gepubliceerd wordt in het clubblad en op de website.

Het reclamebord / vlag wordt door de sponsor zelf aangeleverd. Het bord mag multicolor zijn en desgewenst ook
foto’s bevatten. Uiterste afmeting van het bord mag zijn 60 x 40 cm. Het bord dient tijdig voor de clubdagen
aangeleverd te worden.
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Materiaalsponsoring
vrije gift
o Vermelding van sponsoring in het nieuwsbericht/verslag van het evenement wat
naderhand gepubliceerd wordt in het clubblad en op de website. Sponsoring van
materiaal.

o

Op het moment dat we een sponsoractie starten voor het inzamelen van geld voor nieuw
materiaal, maken we dit kenbaar via het clubblad en via de website.

o

Zodra er nieuw materiaal is aangeschaft komt er een vermelding van sponsoring in het
nieuwsbericht/verslag wat gepubliceerd wordt in het clubblad en op de website.

Alle vernoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW
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