Beach Club Katwijk
Sponsorpakketten

Beachvolleybalvereniging Beach Club Katwijk
Postbus 166 · 2220 AD Katwijk ZH
info@beachclubkatwijk.nl · www.beachclubkatwijk.nl
Contactpersoon: Gert Koelewijn Tel.: 06-23409479

RVV Katwijk
Sponsorpakketten
Zaalvolleybalvereniging RVV Katwijk
Boorsmazaal: Zwanenburgstraat 61 · 2225 DZ Katwijk ZH
info@rvv-volleybal.nl · www.rvv-volleybal.nl
Kantine Boorsmazaal: Tel.: 06-27884735

Algemeen / overig

sponsorbedrag
•	Eenmalig
U bindt zich niet aan een langere periode maar kunt

PAKKET B1

PAKKET C1

•	BWijedrijfsactiviteit
kunnen een sportieve bedrijfactiviteit voor u en uw

Kosten jaar 1:
€ 500,- per jaar ex btw
Kosten jaar 2/3: € 300,- per jaar ex btw
Contractduur is 1 jaar. Bij verlenging in jaar 2 en 3 betaalt
u geen fabricage kosten ad € 200,- t.b.v. reclamebord.

Shirtsponsor
	ZAALTEAM (Heren–Dames–Jeugd)
o Wedstrijdshirt / short
o	Naamsvermelding of website adres op wedstrijdshirt
o Naamsvermelding in Boorsma kantine
o	Naamsvermelding op internetsite
www.rvv-volleybal.nl
o Naamsvermelding maandelijkse nieuwsbrief
o Kosten voor 3 jaar: € 110,- per persoon
o Standaard team grootte is 8 personen

PAKKET A

PAKKET B2

PAKKET C2

eenmalig bijvoorbeeld een activiteit sponsoren. Voorbeelden
kunnen zijn het sponsoren van een zaalvolleybal-/beachvolleybal toernooi, mede mogelijk maken van Jeugd
activiteiten of bijdragen in facilitaire kosten (nieuwe ballen,
goede netten etcetera)

medewerkers organiseren. Denk hierbij aan ontvangst met
koffie, spelinstructie, onderling een competitie met aansluitend
prijsuitreiking en borrel. Eventueel aansluitend buffet (Zaal)
of barbecue (Strand)

ZAAL (Herst & Winter)
	Reclamebord in de Boorsma hal (80x200cm FullColour)
	Naamsvermelding Boorsma kantine
	Naamsvermelding internetsite www.rvv-volleybal.nl
	Naamsvermelding maandelijkse nieuwsbrief

•
•
•
•

STRAND (Lente & Zomer)
	Naamsvermelding internetsite www.beachclubkatwijk.nl
	Naamsvermelding posters/flyers
(minimaal oplage 300 in regio)
	Naamsvermelding wekelijkse nieuwsbrief
	Vlag/reclamebord op strand tijdens toernooien (zelf aanleveren)

•
•
•
•

Kosten jaar 1:
€ 800,- per jaar ex btw
Kosten jaar 2/3: € 600,- per jaar ex btw
Contractduur is 1 jaar. Bij verlenging in jaar 2 en 3 betaalt
u geen fabricagekosten ad € 200,- t.b.v. reclamebord.

ZAAL (Herst & Winter)
	Reclamebord in de Boorsma hal (80x200cm, FullColour)
	Naamsvermelding Boorsma kantine
	Naamsvermelding internetsite www.rvv-volleybal.nl
	Naamsvermelding maandelijkse nieuwsbrief

•
•
•
•

STRAND (Lente & Zomer)
	Naamsvermelding internetsite www.beachclubkatwijk.nl
	Naamsvermelding posters/flyers
(minimaal oplage 300 in regio)
	Naamsvermelding maandelijkse nieuwsbrief
	Vlag/reclamebord op strand tijdens toernooien (zelf aanleveren)

•
•
•
•

Kosten jaar 1:
Kosten jaar 2/3:

€ 300,- per jaar ex btw
€ 300,- per jaar ex btw

Contractduur is 1 jaar.

•

RAINING/SPEEL SHIRTS STRAND (Heren–Dames–Jeugd)
•	To	
Trainingen op het strand (max. 3x per week tussen

•

18:00 en 22:00 uur)
o	Naamsvermelding of website adres
op speel-trainingsshirt/short
o	Naamsvermelding op internetsite www.beachclubkatwijk.nl
o Naamsvermelding maandelijkse nieuwsbrief
o	Kosten afhankelijk van # personen
(richtprijs: € 60,- per persoon)

 EACHTEAM (Heren – Dames – Jeugd)
B
o Wedstrijdshirt + short
o	Naamsvermelding of website adres op wedstrijdshirt
o	Naamsvermelding internetsite www.beachclubkatwijk.nl
o Naamsvermelding wekelijkse nieuwsbrief
o Inschrijfgeld voor 2 beachtoernooien
o Standaard team grootte is 2 personen
o Kosten voor 1 jaar: € 110,- per persoon

