
	  



Waarom	  Sponsor	  worden	  van	  Blauw	  Wit	  
	  

	  
Over	  Blauw	  Wit	  
Een	  lokale	  vereniging	  met	  een	  topprestatie.	  
	  
Naast	  dat	  de	  vereniging	  al	  meer	  dan	  50	  jaar	  bestaat,	  heeft	  zij	  altijd	  nog	  groei	  in	  het	  aantal	  leden	  
gekend.	  Momenteel	  bestaat	  de	  vereniging	  uit	  een	  kleine	  150	  leden	  en	  mede	  door	  het	  
jeugdprogramma	  wordt	  er	  voor	  de	  komende	  10	  jaar	  nog	  een	  flinke	  groei	  verwacht.	  Naast	  een	  
ledengroei	  kent	  Blauw	  Wit	  ook	  een	  sportieve	  groei	  in	  haar	  prestaties.	  Zo	  heeft	  het	  Heren	  1	  team	  zich	  
in	  de	  loop	  der	  jaren	  weten	  te	  promoveren	  tot	  2e	  (landelijke)	  divisie.	  Blauw	  Wit	  is	  een	  kleine	  
strijdlustige	  vereniging	  die	  regionaal	  gevreesd	  wordt.	  	  
	  
Juist	  door	  de	  nuchtere	  boerenstrijdlustigheid	  heeft	  Blauw	  Wit	  een	  enthousiaste	  sponsorcommissie	  
weten	  samen	  te	  stellen	  die	  zich	  volop	  voor	  de	  vereniging	  en	  haar	  sponsoren	  wil	  inzetten.	  Hierdoor	  
behaalt	  niet	  alleen	  de	  vereniging	  haar	  topniveau	  maar	  kan	  u	  als	  ondernemer	  ook	  meeprofiteren	  van	  
de	  Oldebroekse	  vastberadenheid	  die	  binnen	  Blauw	  Wit	  heerst.	  
	  

Bereik	  Blauw	  Wit	  
-‐ Publiek	  /	  toeschouwers	  bij	  thuiswedstrijden;	  
-‐ Website	  (ca.	  2.000	  bezoekers	  per	  maand	  /	  ca.	  25.000	  bezoekers	  per	  jaar);	  
-‐ Jaarlijkse	  verspreiding	  van	  flyers	  omtrent	  de	  diverse	  toernooien	  in	  de	  regio	  Elburg	  t.w.	  

Oldebroek,	  ’t	  Loo,	  en	  een	  gedeelte	  van	  Wezep	  (oplage:	  10.000	  stuks);	  
-‐ De	  georganiseerde	  toernooien	  leveren	  200	  tot	  300	  bezoekers	  per	  toernooi	  op	  (gemiddeld	  	  

5	  toernooien	  per	  jaar);	  
-‐ Loco	  YouTube	  (doorgaans	  worden	  van	  de	  thuiswedstrijden	  van	  Heren	  1	  en	  Dames	  1	  verslag	  

via	  Loco	  media	  gedaan,	  zowel	  op	  de	  website	  als	  op	  de	  radio)	  
-‐ Aandacht	  van	  lokale	  media	  als	  Huis	  aan	  Huis	  en	  Veluweland	  
-‐ Veel	  aandacht	  via	  sociale	  media	  als	  Facebook,	  Twitter	  en	  Instagram	  

	  

Commercie	  
Wanneer	  Blauw	  Wit	  een	  toernooi	  of	  evenement	  organiseert,	  denken	  wij	  altijd	  aan	  uw	  
verkoopmogelijkheden.	  Zo	  bieden	  wij	  sponsoren	  altijd	  de	  mogelijkheid	  om	  hun	  goederen	  te	  
verkopen.	  Dit	  kan	  door	  gratis	  een	  verkoopstand	  te	  plaatsen,	  maar	  ook	  door	  bijvoorbeeld	  het	  
uitreiken	  van	  kortingscoupons.	  Dergelijke	  acties	  vinden	  altijd	  in	  overleg	  plaats	  en	  enkel	  met	  uw	  
goedkeuring.	  
	  	  

Uw	  voordelen	  als	  sponsor	  
-‐ Altijd	  toegang	  tot	  wedstrijden;	  
-‐ Vermelding	  op	  diverse	  (reclame)uitingen	  (o.a.	  website,	  flyers,	  banners,	  presentatieblad);	  
-‐ Lokale	  bekendheid;	  
-‐ Hoog	  bereik	  en	  commercie;	  
-‐ Jaarlijkse	  sponsorpresentatie	  &	  evaluatie	  (netwerkbijeenkomst);	  
-‐ Meedenkende	  en	  creatieve	  sponsorcommissie	  van	  Blauwwit.	  

	  	  

Contractvormen	  
	  

Sponsor	  
Wat	  krijgt	  u	  
	  Een	  sponsorvermelding	  op	  onze	  website	  	  
	  Vermelding	  via	  onze	  social	  media  
	  Audio	  vermelding	  bij	  toernooien	  en	  evenementen	  waaronder:	  



-‐ Scholenvolleybaltoernooi	  (maart)	  
-‐ Straatvolleybaltoernooi	  (mei)	  
-‐ Beachvolleybaltoernooi	  (juni)	  
-‐ Kerstvolleybaltoernooi	  (December)	  

	  
	  

Plus-‐Sponsor	  
Wat	  krijgt	  u	  
	  Een	  sponsorvermelding	  op	  onze	  website	  (banner)	  
	  Een	  eigen	  uitgebreide	  presentatiepagina	  over	  uw	  bedrijf	  op	  de	  website	  
	  Vermelding	  via	  onze	  social	  media	  
	  Sponsor	  vermelding	  op	  Media	  roll-‐up	  banner	  (wordt	  wekelijks	  bij	  wedstrijden	  getoond)	  
	  Advertentiemogelijkheid	  op	  onze	  toernooienflyer	  (oplage	  van	  10.000	  stuks)	  
	  Eigen	  reclamebord	  (wekelijks	  getoond	  bij	  thuiswedstrijden)	  
	  Vermelding	  van	  logo	  op	  wedstrijdshirts	  
	  Audio	  vermelding	  bij	  toernooien	  en	  evenementen	  waaronder:	  

-‐ Scholenvolleybaltoernooi	  (maart)	  
-‐ Straatvolleybaltoernooi	  (mei)	  
-‐ Beachvolleybaltoernooi	  (juni)	  
-‐ Kerstvolleybaltoernooi	  (December)	  

	  	  

Hoofdsponsor	  

De	  vereniging	  draagt	  de	  naam	  van	  de	  hoofdsponsor.	  

	  Bij	  alle	  reclame	  PR-‐uitingen	  zal	  de	  naamsponsor	  genoemd	  worden	  
	  Daarnaast	  zal	  de	  naamsponsor	  getoond	  worden	  op	  alle	  wedstrijdshirts,	  polo’s,	  trainingshirts	  en	  
	  	  	  	  	  trainingspakken	  van	  elk	  competitiespelend	  team;	  
	  Daarnaast	  profiteert	  een	  naamsponsor	  van	  alle	  (plus-‐sponsor)	  voordelen	  
	  
Kosten:	  in	  overleg	  
Naamsponsor	  voor	  dit	  seizoen	  is	  al	  bekend:	  Bakkerij	  Jonker	  te	  Oldebroek	  
	  
	  	  	  
	  	  



	  

	  
	  
	   Ballen	  sponsor	   	  Sponsor	   Plus-‐sponsor	   Hoofdsponsor	  
Vermelding	  
(website)	   	   	   	   	  

Eigen	  bedrijven	  
pagina	  website	  

-‐	   -‐	   	   	  

Vermelding	  Social	  
media	  

-‐	   	   	   	  

Vermelding	  
wekelijkse	  
wedstrijd	  boekjes	  

-‐	   -‐	   	   	  

Reclamebord	  
	  

-‐	   -‐	   	   	  

Bedrijfslogo	  op	  
wedstrijd	  shirts	  
D1/H1	  (10x10cm)	  

-‐	   -‐	   	   	  

Bedrijfslogo	  op	  
alle	  wedstrijd	  
shirts	  

-‐	   -‐	   -‐  

Audio	  reclame	  
toernooien	  

-‐	   	   	   	  

Advertentie	  
toernooien	  flyer	  

-‐	   -‐	   	   	  

Naam	  drager	  
vereniging	  

-‐	   -‐	   -‐	   	  

Bedrijf	  wordt	  
genoemd	  in	  elke	  
vorm	  van	  PR	  

-‐	   -‐	   -‐	   	  

	   	   	   	   	  
	   Vanaf	  €	  100,-‐	  	  

Excl.	  BTW	  
€	  390,-‐	  per	  jaar	  
Excl.	  BTW	  

€	  550,-‐	  per	  jaar	  
Excl.	  BTW	  

n.o.t.k.	  

	   Eenmalig	   3	  jaar	  contract	   3	  jaar	  contract	   5	  jaar	  contract	  
	  
*Tegen	  een	  eenmalige	  meerprijs	  van	  €	  150,-‐	  (excl.	  btw)	  kunt	  u	  de	  wedstrijdshirts	  sponsoren	  voor	  een	  
heren-‐	  of	  damesteam	  naar	  keuze.	  Uw	  bedrijf	  zal	  voor	  de	  komende	  4	  jaar	  op	  de	  voorzijde	  van	  de	  
wedstrijdshirts	  worden	  getoond	  (Heren	  1	  en	  dames	  1	  daarbij	  uitgesloten)	  


