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HERES

Sponsorplan Heres Bodegraven
Turn- en Dansvereniging Heres is een zeer actieve vereniging in Bodegraven, Zuid-Holland. Heres
biedt een gevarieerd lesaanbod op het gebied van turnen en dansen, waaronder recreatie- en
wedstrijdturnen, kleutergym (Nijntje beweediploma), 55+ gym, conditietraining, moderne dans,
klassiek ballet, streetdance en freerunning. Lekker recreatief bewegen of je ontwikkelen op
wedstrijdniveau, het kan allemaal bij Heres. Voor alle activiteiten geldt … plezier staat voorop. Een
team van enthousiaste en gekwalificeerde trainers staat garant voor een deskundige instructie. Een
vereniging om trots op te zijn.

Heres Bodegraven is het waard om uw bedrijfsnaam aan te verbinden!
Heres Bodegraven is een sterke vereniging en heeft de ambitie om de komende jaren te groeien en
zich verder te ontwikkelen. Het is voor ons als vereniging niet mogelijk de vereniging draaiende te
houden en de sportieve ambities te verwezenlijken alleen op basis van de contributies. Daarom zijn
we blij met onze sponsors. Als sponsor van Heres Bodegraven bent u niet alleen een promotie
partner, u krijgt er ook veel voor terug. De vereniging biedt verschillende pakketten aan, van “vriend
van” tot hoofdsponsor. U kiest zelf het pakket dat het beste bij u of uw bedrijf past.
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Waarom zou uw bedrijf Heres Bodegraven sponsoren?
Vergroting van de naamsbekendheid van uw bedrijf
Turnen en dansen zijn sterk groeiende sporten. Topturners als de olympische kampioenen Epke
Zonderland en Sanne Wevers zetten de turnsport volop in de spotlights, en ook de razend populaire
danscompetities op TV hebben een positieve invloed op de aanwas van nieuwe leden. Onze leden
van de turnselectie doen aan minimaal 25 team- en individuele wedstrijden mee. Ook de dansleden
doen aan vele wedstrijden mee, doen gastoptredens en geven demonstraties. Daarnaast zijn er de
jaarlijkse clubkampioenschappen, en geeft Heres acte de presence op de Bodegraafse Najaarsmarkt
en Koningsdag. Deze evenementen worden door honderden kinderen en ouders bijgewoond. Bijna
wekelijks worden de verslagen en foto’s van wedstrijden en evenementen naar de (digitale)
regionale kranten gestuurd en zeer vaak worden de stukken ook geplaatst.
Door sponsoring van bijvoorbeeld:






Trainingspakken
Promotiebanners in de zaal
Sporttassen
Materialen
Vermelding van uw bedrijf op de website

Aantrekkelijk maken van uw eigen evenementen:
Wilt u sponsor worden? Onze turnsters en dansers geven demonstraties. Wat denkt u bijvoorbeeld
van een wervelende show met salto’s en flikflaks op een opblaasbare tumblingbaan, of een
spectaculaire moderne dans, klassiek ballet, streetdance of hiphop op uw bedrijfsevenement? In
overleg met het bestuur en de trainers wordt gekeken of en wanneer onze dansers en turnsters een
bijdrage kunnen leveren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Sport is van groot belang voor de ontwikkeling van de jeugd en voor de volksgezondheid. Uw bedrijf
kan zich als ‘MVO’ positief profileren;
U kunt uiteraard ook gewoon sponsoren omdat uw bedrijf Heres Bodegraven een warm hart
toedraagt!
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Welke sponsorvormen kunt u kiezen?
Zie voor de kosten het ‘tarievenoverzicht sponsoring’



Goud Sponsor Heres Bodegraven (Hoofdsponsor)

De hoofdsponsor is zeer belangrijk voor onze vereniging. U krijgt er daarom veel voor terug, zoals
een persoonlijke bijdrage aan uw eigen personeels- of klantenevenementen, regelmatige publicitaire
aandacht en naamsverbinding aan een dynamische, zeer actieve vereniging. Als hoofdsponsor
investeert u samen met ons in het succes en de toekomst van onze vereniging. Om de publiciteits
waarde zo groot mogelijk te maken, kent Heres slechts 1 hoofdsponsor.
-

-

-

Uw (bedrijfs)naam op de rugzijde van de trainingspakken van de selectie (wedstrijd)
turnsters en selectie (regelmatig optredende) dansers. De hoofsponsor heeft de meest
prominente (en grootste) plek op de pakken.
Shirts van de trainsters worden voorzien van het logo van de hoofdsponsor
Bedrijfsnaam en logo startpagina van de Heres website, met een verwijslink naar uw eigen
website of extra informatie.
Gratis advertentie in het digitale clubblad Hallo Heres (3x per jaar)
Gratis advertentieruimte op de Heres website
Hoofdsponsorvermelding op alle communicatiematerialen
3 optredens/demo’s per jaar van 45 minuten naar keuze, inhoudelijk af te stemmen met
onze dans- en turncommissies.
2 clinics van ieder 2 uur – dans en/of turnen - door een van onze gecertificeerde trainers.
Een gegarandeerd succes als het gaat om bijvoorbeeld teambuilding. Bij u op locatie of in een
van de Bodegraafse turnhallen.
Banner of vlag van uw bedrijf in de hal tijdens de evenementen
Entreebewijzen (15 stuks) voor alle publiek toegankelijke wedstrijden en evenementen van
de vereniging.

De hoofdsponsor wordt ook uitgenodigd voor de altijd gezellige jaarafsluiting van de vereniging.
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Zilver Sponsor Heres Bodegraven

Het aantal zilver sponsors is beperkt tot maximaal 7.
-

Uw rolbanner of vlag goed zichtbaar geplaatst bij ieder door Heres georganiseerde publiek
toegankelijke evenement.
Uw bedrijfslogo en bedrijfsnaam op de startpagina van de Heres website, desgewenst een
doorverwijslink naar uw eigen website.
Gratis advertentie in het digitale clubblad Hallo Heres (3x per jaar)
Gratis advertentieruimte op de Heres website
Entreebewijzen (10 stuks) voor alle publiek toegankelijke wedstrijden en evenementen van
de vereniging.
1 clinic van 2 uur – dans en/of turnen - door een van onze gecertificeerde trainers. Een
gegarandeerd succes als het gaat om bijvoorbeeld teambuilding. Bij u op locatie of in een van
de Bodegraafse turnhallen.

Een vertegenwoordiging van de zilversponsor is van harte welkom op de verzorgde jaarafsluiting
van de vereniging.



Brons Sponsor Heres Bodegraven (Kledingsponsor)

Het is mogelijk kleding per team te sponsoren. Het logo en/of de bedrijfsnaam wordt duidelijk
zichtbaar geplaatst, naar keuze op de linkermouw of rechterborst.
De kledingsponsoring is voor 3 kalenderjaren



Bedrijfsvermelding op de Heres website

Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op de Heres website, met een verwijslink naar uw eigen
website


Materialen-sponsoring

Wilt u Heres Bodegraven helpen om goede materialen aan te schaffen? Ook dat is mogelijk. Denk aan
een geluidsinstallatie met de naam van uw bedrijf. Of aan het sponsoren van fitnessattributen, of aan
het leveren van sporttassen voorzien van uw logo. De sponsor commissie neemt graag de
mogelijkheden met u door. Op de sponsorpagina van de website zullen wij vermelden welke
producten door u gesponsord zijn.



Sponsoring van wedstrijden en demonstraties

Regelmatig organiseert Heres wedstrijden. Hier komt veel bij kijken, zoals de huur van de zaal,
uitnodigen van andere verenigingen, en de nodige publiciteit. U kunt een wedstrijd sponsoren door
vlaggen of borden van uw bedrijf te leveren, zodat uw naamsbekendheid onder het publiek vergroot
wordt. Uw bedrijfsnaam kan op flyers en/of uitnodigingen worden genoemd en bij de opening.
Tijdens het evenement kunt u uw vlag ophangen, en kan reclamemateriaal worden uitgedeeld. We
sturen na afloop een persbericht naar de regionale media met uw bedrijfsnaam en een foto van de
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wedstrijd/medaillewinnaars. Uiteraard wordt u door de wedstrijdleiding apart bedankt in de
aankondiging en afkondiging van het toernooi aan het publiek.



Vrienden van Heres Bodegraven

De Vrienden van Heres Bodegraven is een club met enthousiaste leden, die allen €75,- per jaar
storten om extra projecten binnen de vereniging te kunnen bekostigen waar anders geen geld voor
is. Kent u iemand die Vriend wil worden? Geef het aan ons door. Alle Vrienden worden vermeld op
de website en hun naam komt in een fotocollage aan de muur van Studio Heres aan de Doortocht 20
in Bodegraven. Een anonieme bijdrage is natuurlijk ook mogelijk.

Wij horen ook graag uw eigen wensen, ideeën en initiatieven op het gebied van sponsoruitingen bij
Heres Bodegraven, alles is bespreekbaar.
Interesse?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om onze vereniging te sponsoren? Neem dan contact op
met de sponsor commissie: sponsorcommissie.heresbodegraven@hotmail.com )
Peter Bos (06 27026128 ) :algemeen
Mieke van der Gugten (06 54317213 ) :voor de bedrijfsvermelding op de website
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Tarievenoverzicht sponsoring
Oktober 2016

Goud sponsor Heres Bodegraven
Eur 4.500,- per jaar, gedurende 2 jaar.
Maatwerk voor de invulling van uw sponsoring is mogelijk, de sponsor commissie bespreekt dit graag
met u.

Zilver sponsor
Eur 1.500,- per jaar

Brons sponsor
Logo of bedrijfsnaam linkermouw of rechterborst. Duidelijk zichtbaar op de teamfoto’s !
Bedrag voor sponsoring kleding op aanvraag.

Clinic
Clinic turnen, klassieke dans, streetdance, freerunnen, conditietraining …..
2 uur door een gekwalificeerde trainer van Heres, voor maximaal 15 personen per sessie
Eur 150,- exclusief reiskosten (Eur 0,20 / km)

Sponsorplan Heres Bodegraven
Vs 1.1 - Oktober 2016

Demonstratie dans of turnen
Kosten afhankelijk van o.a. de groepsgrootte, in afstemming met de sponsorcommissie. Maatwerk is
mogelijk

Sponsoring van wedstrijden en demonstraties
Eur 100,- per evenement

Vrienden van Heres Bodegraven
Eur 75,- per jaar

Bedrijfsvermelding / logo op de Heres website
Eur 60,- per jaar, inclusief doorlinken naar de eigen website van de sponsor

Materialen sponsoring
Vraag de sponsorcommissie naar de mogelijkheden

Andere ideeën ??
Vraag het de sponsorcommissie van Heres Bodegraven

Peter Bos (06 27026128 , sponsorcommissie.heresbodegraven@hotmail.com) of Mieke van der
Gugten (06 54317213, sponsorcommissie.heresbodegraven@hotmail.com)
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