Sponsor pakketten Basketbal Club Oirschot
De sponsorcommissie van Basketbalclub Oirschot(heeft een aantal pakketten samengesteld voor
potentiële sponsors, waardoor iedereen kan kiezen welk pakket het beste bij hem of haar past. Wilt
u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar lizettedecorte@gmail.com

Sponsorpakket Tenue €350,- er jaar (minimaal 3 jaar)
•
•
•
•
•

Tenue sponsor van 1 team met logo van het bedrijf op shirt
Elk jaar een uitnodiging voor de sponsoravond met een drankje en hapje (tijdens BCO dag)
Tijdens de thuiswedstrijden wordt in de zaal het logo van de sponsor getoond
Logo op website Basketbalclub, op Facebook en Instagram maandelijks
Balsponsor (zie onder balsponsor)

Sponsorpakket Tenue en keuze inloopshirts of bidons €500,- per jaar (minimaal 3 jaar)
• Tenue sponsor van 1 team met logo van het bedrijf op shirt
• Inloopshirts met logo sponsor voor 1 team of Bidons met reclame uiting voor 1 team
• Elk jaar een uitnodiging voor de sponsoravond met een drankje en hapje (tijdens BCO dag)
• Tijdens de thuiswedstrijden wordt in de zaal het logo van de sponsor getoond
• Logo op website Basketbalclub, op Facebook en Instagram maandelijks
• Balsponsor (zie onder balsponsor)
Het is ook mogelijk om voor meerdere teams (of van de volledige dames/ heren teams) tenue-sponsor
te worden. Hierover gaan we graag in gesprek met je om een pakket op maat aan te bieden.
Voorwaarden:
• Het logo voor website, facebook Instagram en het bordje in de zaaI wordt volgens het juiste
bestand aangeleverd. Het logo voor de website, facebook en Instagram kan tussendoor aangepast
worden. Als het bordje voor in de zaal aangepast dient te worden, zijn de kosten voor de sponsor;
• Met deze sponsorpakketten verbindt een sponsor zich voor minimaal 3 jaar aan de club;
o Het bedrag wordt jaarlijks afgeschreven;
o Op het einde van het termijn van 3 jaar wordt de sponsor benaderd of hij het
sponsorcontract wil verlengen of een ander pakket wil afsluiten;
o Als men het sponsorcontract verlengt, gaat de sponsor dit weer voor 3 jaar aan. Indien het
op dat moment niet nodig is om te tenues van het gesponsorde team te vervangen, zal er
een ander team gekozen worden om de naam van deze sponsor op het tenue te krijgen
(het kan dus zijn dat er dan twee teams met dezelfde sponsor rondloopt of dat de tenues
van het oorspronkelijke team worden vervangen);
o De tenues, bidons en inloopshirts blijven eigendom van de club;
o Indien de sponsor na 3 jaar stopt, is de club gerechtigd om de tenues, bidons en
inloopshirts met het logo van de sponsor erop te blijven gebruiken, maar is de club niet
verplicht om dit deze artikelen te blijven gebruiken;
o Het logo voor het tenue wordt door de sponsor aangeleverd in het juiste bestand en
formaat en kan gedurende de looptijd van het contract niet aangepast worden;
o Het is niet mogelijk om zelf een team te kiezen, je kunt wel een voorkeur doorgeven, maar
dit is geen garantie op sponsoring van dat team. De keuze van een team zal altijd in overleg
met de sponsor gaan;
o Indien een tenue of shirt moet worden vervangen in verband met beschadiging of anders
(niet veroorzaakt door het lid zelf) wordt dit van de sponsorgelden betaald;

Sponsorpakket €100,- per jaar (geen vast termijn)
•
•
•
•
•

Tijdens de thuiswedstrijden wordt er in de zaal het logo van de sponsor getoond
Logo op website Basketbalclub Oirschot op balk onderaan of aan de zijkanten. Altijd in zicht
Facebook en Instagram maandelijks
Balsponsor (zie onder balsponsor)
Elk jaar wordt u benaderd voor een nieuw sponsorcontract

Watersponsor eenmalige kosten van €150,Sponsor een bidonkrat met daarop het bedrijfslogo!
• Een team naar keuze (indien mogelijk) welke de bidons mag gebruiken.
• Bij elke wedstrijd zal deze gebruikt worden.
Logo op website €50,- per jaar
• Logo op website Basketbalclub Oirschot op balk onderaan of aan de zijkant. Altijd in zicht
• Facebook en Instagram maandelijks.
Balsponsor €25,- (voor 3 thuis wedstrijd dagen)
Op 3 verschillende thuiswedstrijddagen sponsor van de wedstrijdbal. De balsponsor genoemd op
facebook. Er wordt een filmpje gemaakt met (jeugd) leden waarin zij de sponsor van die dag noemen
(de wedstrijdbal wordt gesponsord door………!). Dit filmpje wordt tegelijkertijd met de uitslagen van
de wedstrijden op facebook gezet en kan eventueel ook gedeeld worden op Instagram. Als men wil
dat we ook het logo tonen, dan kan men kiezen voor een van de sponsorpakketten.
Vrienden van Basketbalclub Oirschot
Ben jij fan van Basketbalclub Oirschot en wil jij onze club steunen? Wordt dan vriend van de club.
Voor minimaal €25,- per jaar steun je onze club al! Je mag ook een hoger bedrag sponsoren Je kunt
per jaar opzeggen. Wat gaan we met jouw geld doen? Dit wordt volledig in de club geïnvesteerd.
Voorbeelden:
• Extraatje voor een kampioensteam
• Scheidsrechtershirts
• Materialen
• Cursussen voor coaches en trainer (clinics, op het gebied van trainerschap, praktische kennis,
veiligheid, scheidsrechter diploma’s, enz).
• Extra activiteiten voor de jeugd ( iets extra’s tijdens het kamp, kleine bijdrage teamuitjes, enz).
Wat krijg jij ervoor?
• Natuurlijk kun je genieten van de mooie wedstrijden die Basketbal club Oirschot speelt;
• Je naam wordt als “vriend van basketbalclub Oirschot” vernoemd op ons meldingen bord in de
Kemmer;
• Een verrassing van basketbalclub Oirschot

