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Sponsorpakketten 

Waarom sponsorpakketten? 

 

Een sponsorpakket vertegenwoordigt een bepaalde waarde van sponsoring en 

een bepaalde waarde aan tegenprestaties. Uiteraard is het ook mogelijk om 

maatwerk te leveren en daarvoor specifieke afspraken maken. 

 

De gekozen bedragen en tegenprestaties zijn gebaseerd op de meest 

voorkomende vorm van sponsoring en dat is de wedstrijdsponsoring. 

� Met een Sponsorpakket kunt u hoofd- of cosponsor zijn van een wedstrijd of 

activiteit. De hoofdsponsor sponsort bijvoorbeeld de prijzen en kransen en 

de co-sponsor draagt bij in de andere organisatiekosten. 

U kunt ook toetreden als sponsor van de kaatsvereniging voor een kleiner 

sponsorbedrag per jaar.  

� Met Sponsoring wordt uw financiële of materiële bijdrage vrij binnen de 

vereniging besteed aan diverse activiteiten en materialen. 

 

 

Onze doelstelling is: 

Ontwikkel voor iedere sponsor een pakket en tegenprestatie op maat 

 

Bij elk sponsorpakket is de waarde opgenomen en een overzicht van de 

tegenprestaties. De pakketten zijn: 

 

Pakket Bedrag 

Sponsorpakket A € 500,00 

Sponsorpakket B € 250,00 

Sponsorpakket C € 100,00 

Sponsorpakket D € 25,00 / € 50,00 / € 75,00  

Maatwerksponsoring variabel / natura 

 

Zowel bedrijven als particulieren kunnen de vereniging sponsoren. 

De afspraken over de prestatie en de tegenprestatie worden vastgelegd in een 

sponsorcontract.  

 

 

 

 

Voor kaatsvereniging Easterein staat voorop dat elke sponsor belangrijk is en 

waardering krijgt voor de bijdrage in welke vorm dan ook. 



 

Voor alle sponsors gelden in ieder geval de volgende tegenprestaties: 

• Vermelding op sponsorposter in en rond het vereniginggebouw 

• Vermelding (bedrijfs)naam op de website van de kaatsvereniging en een 

link naar de website van uw bedrijf 

• Uitnodiging voor de gesponsorde partij en de “Jong-Feintepartij” 

• Deelname aan sponsoractiviteiten (o.a. sponsordag) 

• Ontvangst programmaboekjes 

 

Daarnaast bieden we per pakket een aantal aanvullende tegenprestaties. 

 

 

Sponsorpakket A * 500 euro (per jaar) 

één of meerjarig contract (3 jaar) 

• Extra uitnodigingen voor de “Jong-Feintepartij” 

• Presentatie van het bedrijf bij wedstrijden en bij de Jong-Feintepartij (een 

stand, vlag, bord, andere attributen) 

• Presentatie van de sponsor (artikel) in de programmaboekjes 

• Vermelding (bedrijfs)naam en/of advertentie (hele of halve bladzijde) in 

programma(boekjes) 

 

Sponsorpakket B * 250 euro (per jaar) 

één of meerjarig contract (3 jaar) 

• Presentatie van het bedrijf bij wedstrijden en bij de Jong-Feintepartij (een 

stand, vlag, bord, andere attributen) 

• Vermelding (bedrijfs)naam en/of advertentie (kwart of halve bladzijde) in 

programma(boekjes) 

 

Sponsorpakket C * 100 euro (per jaar) 

één of meerjarig contract (3 jaar) 

• Vermelding (bedrijfs)naam en/of advertentie (kwart bladzijde) in het 

programma(boekjes) en ontvangst 



 

Sponsorpakket D * 25, 50, 75 euro (per jaar) 
één of meerjarig contract 

Wilt u kaatsvereniging Easterein steunen met een kleinere bijdrage (25, 50 of 75 

euro) , dan is dit een goede keus. Met de bijdragen kunnen we activiteiten van 

onze vereniging tot uitvoering brengen. 

U wordt lid van de sponsorgroep van kaatsvereniging Easterein en u krijgt o.a. 

een programmaboekje met waarin uw bedrijfsnaam of advertentie (indien 

beschikbaar) is opgenomen. 

 

De kaatsvereniging heeft een clubblad dat huis-aan-huis in Easterein en 

Hidaard wordt verspreid en voor de Jong-Feintepartij  wordt een 

programmaboekje gemaakt dat op de wedstrijddag wordt uitgegeven.  

 

Wilt u een advertentie laten plaatsen in dit drukwerk, dan zijn de kosten voor 

een halve bladzijde (A6) € 50,00 en een kwart bladzijde (A7) € 25,00 

Bij voorkeur ontvangen wij de advertenties digitaal. 

 

Maatwerksponsoring 
één of meerjarig contract 

Bij maatwerksponsoring worden in een persoonlijk gesprek specifieke afspraken 

gemaakt. Over het sponsorbedrag, de soort sponsoring en contractduur. 

Maatwerksponsoring is kan ook sponsoring zijn waarbij speciale activiteiten, 

materialen of diensten in geld of natura kunnen worden gesponsord.  

 

Voorbeelden: Beschikbaar stellen van kaatsballen, sponsoring ledenwedstrijd, 

feest- of partytent, muziek, (speciale) prijzen, kader- en afdelingskleding, 

kleding van kaatsaanmerkers, reclameborden, enz. En ook materialen zoals 

telegrafen, banken, krammen, hoekpalen, winddoeken en trainingsmaterialen.  

 

Als tegenprestatie kan de bedrijfsnaam of -logo ook op een bank, telegraaf, 

winddoek of op de kleding worden aangebracht. 

 

Informatie 

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen, www.kfeasterein.nl 

Of contact opnemen met de sponsorcommissie: fsk@kfeasterein.nl 
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