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1. Welkomstwoord

Beste lezer,
Allereerst wil ik u bedanken voor uw belangstelling in
Atletiekvereniging Scheldesport en uw interesse voor onze
sponsormogelijkheden.
Via onze vereniging kunt u uw bedrijf/product/dienst promoten en uw
naamsbekendheid verhogen. Een reden voor uw sponsorbijdrage
kan ook zijn dat u de atletieksport en de activiteiten van onze
vereniging een warm hart toedraagt.
We hopen u in dit sponsorboekje inzicht te geven in mogelijkheden
die we voor u hebben, en in de bestedingswijze van uw bijdrage.
Heeft u na het lezen vragen, of mist u iets waarmee u uw bedrijf kunt
profileren? Neem dan contact met ons op. Achterin dit boekje vindt u
de gegevens. Wij zullen u binnen vier weken benaderen om te kijken
of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Met sportieve groeten,

Harold de Maat,
Voorzitter Atletiekvereniging Scheldesport
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2. Een kennismaking met Atletiekvereniging Scheldesport
Atletiekvereniging Scheldesport is in 1962 opgericht door een aantal
enthousiaste sportmensen. Sindsdien heeft de vereniging niet alleen
in Terneuzen, maar zeker ook binnen Zeeland en de rest van
Nederland een grote bekendheid verworven.
Atletiekvereniging Scheldesport promoot atletiek in de breedste vorm
en geeft mensen de gelegenheid om deze sport te beoefenen.
De vereniging heeft de laatste jaren een groeiend ledenbestand;
momenteel zijn er +/-300 leden. De vereniging organiseert trainingen
om hen in de gelegenheid te stellen hun prestaties te verbeteren of in
stand te houden.
Kampioenen
Enkele van onze atleten, te weten Cora Hofman, Karin de Nijs en
Marjan Olyslager wisten als jeugdlid zich te plaatsen voor de
Europese Jeugdkampioenschappen. De laatste nam zelfs deel aan
wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Sinds een aantal
jaren zijn de Masters als groep in opkomst. Met Glenn Hoffman
(50+), Emile Fabri, Jacques Zaman (45+) en Patricia Dieleman heeft
de vereniging veelvoudige nationale kampioenen/medaillewinnaars.
Zij allen dragen de naamsbekendheid van Atletiekvereniging
Scheldesport uit.
Zonder de andere atleten te kort te willen, doen vragen we bijzondere
aandacht voor Shirley Kerkhove; juniore en meervoudig nationaal
recordhoudster, internationaal actief en EK indoor medaille winnares
bij de ‘Verstandelijk Beperkte’ atleten. Zij is onderdeel van de
nationale selectie en heeft goede prestaties geleverd in de afgelopen
jaren. Het hoogtepunt was een prima prestatie op het WK 2016.
Fysiek en sociaal
Binnen onze vereniging is sporten uiteraard erg belangrijk, zowel op
het fysieke als sociale vlak. Wij kennen verschillende categorieën
sporters van minipupillen (vanaf zes jaar) tot en met de Masters die
nog tot op gevorderde leeftijd bij ons aan hun conditie en prestaties
kunnen werken. Deze indeling is niet bepalend voor het niveau dat
men kan of wil bereiken. Het samen sporten is een belangrijk aspect
binnen onze vereniging en wordt actief gestimuleerd.
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Vrijwilligers
Een groep van enthousiaste trainers zorgt voor begeleiding van alle
groepen. Daarnaast hebben we een groot aantal vrijwilligers die
allerlei activiteiten ontplooien die nu eenmaal binnen een vereniging
noodzakelijk zijn. Atleten kunnen hierdoor onbezorgd hun sport
beleven.
Als vereniging streven we met deze vrijwilligers en atleten naar een
sportvereniging binnen Zeeuws-Vlaanderen waar iedereen vindt wat
hij of zij zoekt. Plezier in het bewegen, sociale contacten met andere
sporters, goede begeleiding: een vereniging die wat te bieden heeft.
Sportieve strijd tegen andere regio’s
AV Scheldesport organiseert op haar eigen accommodatie in
Terneuzen gemiddeld zes tot acht wedstrijden per jaar. Hierdoor
kunnen de eigen leden de sportieve strijd aangaan met andere
atleten vanuit de regio Zeeland -West Brabant, en ook op landelijk
niveau.
In het winterseizoen organiseren wij een cross die onderdeel
uitmaakt van de Zeeuwse competitie. Daarnaast worden er diverse
recreatieve trimlopen georganiseerd. Atletiekvereniging Scheldesport
neemt deel aan de Vereniging Zeeland Atletiek (VZA). Deze heeft tot
doel het beoefenen van atletiek binnen de provincie Zeeland te
coördineren en tevens de verbinding met de Atletiek Unie te
verzorgen. In 2017 zal Atletiekvereniging Scheldesport het Open
Nederlands Kampioenschap Para-atletiek organiseren en is ze
e
betrokken bij de organisatie van de 1/8 Triatlon Terneuzen.
Verstandelijk Beperkte atleten
Binnen onze vereniging is bijzondere aandacht voor de ‘Verstandelijk
Beperkte’ atleten (VB atleten) die al geruime tijd een hechte
trainingsgroep vormen. Voor die groep streven wij naar integratie
binnen de vereniging door wedstrijden te organiseren waaraan zij in
deelnemen. Daarnaast is er sinds 2010 voor deze groep, in
samenwerking met Brabantse en Zuid-Hollandse verenigingen, een
competitie voor Zuidwest Nederland. Sinds 2011 is dit ook uitgebreid
met een vereniging in Utrecht. Deze groep neemt ook deel aan
wedstrijden in België en heeft nationale en internationale ambities.
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Schoolatletiek en de recreant
Als atletiekvereniging organiseren wij al meer dan veertig jaar de
jaarlijkse schoolatletiekwedstrijd, en zijn we betrokken bij de jaarlijkse
koningsspelen, met als doel de jeugd tot meer bewegen te
stimuleren.
Ook de recreant wordt door ons niet vergeten. Menig recreatieve
trimloop wordt door ons georganiseerd of op aanvraag van andere
verenigingen/stichtingen ondersteund. Daarnaast neemt de
vereniging deel in het bestuur van de Marathon van ZeeuwsVlaanderen. Ook levert de vereniging vele vrijwilligers die ervoor
zorgen dat dit evenement gerealiseerd kan worden. Wij zijn op vele
vlakken actief om de atletieksport in de breedste zin te bevorderen
en te promoten.
Trim je fit
Elk jaar organiseert Atletiekvereniging Scheldesport een ‘Trim je fit’
programma waar onervaren lopers onder deskundige begeleiding
worden getraind. Het doel van dit programma is om verantwoord vijf
kilometer te kunnen lopen. Daarnaast zoekt Atletiekvereniging
Scheldesport de samenwerking met andere sportverenigingen. Dit
om het bewegen in het algemeen te promoten en ondersteuning te
verlenen in het revalidatieproces, door looptraining of het ontwikkelen
van specifieke looptechnieken, bijvoorbeeld een sprinttraining voor
honkballers.
Om het bovenstaande blijvend te kunnen realiseren, hebben we al
jaren steun nodig op diverse gebieden. Die steun hebben we door de
jaren heen ook gekregen. Naast een grote bijdrage vanuit onze eigen
vrijwilligers en gemeentelijke subsidies mogen wij rekenen op
ondersteuning door sponsors. Vaak zijn sponsors via bekenden
betrokken bij de vereniging en gebeurt sponsoring op basis van
goodwill. Sponsoring is er op diverse manieren, zowel in natura als
door directe financiële steun.
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3. Sponsormogelijkheden
3.a. Wedstrijdmateriaal
Door goed afschrijvingsbeleid heeft de vereniging voldoende gelden
voor herinvestering van de standaard benodigde atletiekmaterialen.
Echter voor het organiseren van topwedstrijden is het noodzakelijk
dat de vereniging beschikt over een fors arsenaal aan
wedstrijdmaterialen.
Aanschaf hiervan is een kostbare zaak. Onder andere via sponsors
pogen wij deze materialen aan te schaffen. Om u een idee te geven
welke materialen het betreft geven wij hieronder een beperkte
opsomming:

Uitbreiding
Elektronische tijdwaarneming

minitribunes

Lasermeetsysteem
verspringen

terrasstoelen

Atletenbanken
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veegmachine

Mogelijkheden:
Een directe financiële bijdrage, die rechtstreeks benut wordt voor de
aanschaf van wedstrijdmaterialen:
Aantal sponsors
1x

Bedrag
€ 5500,00

Tegenprestatie:
1. Het recht om vijf jaar lang drie reclameborden te plaatsen op
sportaccommodatie.
2. Het recht om vijf jaar lang, drie spandoeken te plaatsen op
onze crossen en recreatielopen.
3. Twee jaar lang het bedrijfslogo/naam op de startnummers
van alle door atletiekvereniging Scheldesport zelf
georganiseerde wedstrijden en onder de VZA
georganiseerde wedstrijden, zolang deze laatste geen
sponsorverplichtingen op startnummers hebben.
4. Vijf jaar lang A4 advertentie in het clubblad (vier edities per
jaar).
5. Vijf jaar lang sponsorvermelding met link naar eigen site op
de speciale pagina ‘Sponsors’ op de website van
Atletiekvereniging Scheldesport.
Aantal sponsors
2x

Bedrag
€ 2750,00

Tegenprestatie:
1. Het recht om drie jaar lang twee reclameborden te plaatsen
op de Sportaccommodatie.
2. Het recht om drie jaar lang twee spandoeken te plaatsen op
onze crossen en recreatielopen.
3. Vijf jaar lang ½ A4 advertentie in het clubblad (vier edities
per jaar).
4. Vijf jaar lang sponsorvermelding met link naar eigen site op
de speciale pagina ‘Sponsors’ op de website van
Atletiekvereniging Scheldesport.
5. Bedrijfslogo/-naam onder alle geprinte uitslagen voor één
jaar (½ breedte A4).
* Indien u onderdelen apart wilt sponsoren maken we een toegesneden sponsordeal .
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3.b. Kantine-aankleding:
Voor onze kantine is vervanging en/of aanschaf nodig van
onderstaande zaken. We hebben ze in een aantrekkelijk pakket
gecombineerd.
1. 50 koffiekoppen en schotels, 50 mokken voor soep /
chocolademelk, 50 koffielepels, 50 ontbijtborden, 50
dinerborden, 50 bestek. 5 keukenschalen, 10 schaaltjes voor
snacks.
2. Magnetron RVS en andere elektrotechnische
keukengereedschappen.
3. 40 terrasstoelen en 9 parasolvoeten.
4. Voor het opknappen van de keuken:
a) Plavuizen en tegels (incl. lijm en egalisatiemiddel)
b) RVS werktafel 3.00m (L), inductiekookplaat tweepits
Indien u een van bovenstaande pakketten sponsort in natura
krijgt u als tegenprestatie:





Twee jaar lang (achtnummers) 1/8 full colour advertentie
in het clubblad,
Eén keer de mogelijkheid om 1 A4 pagina full colour
reclame in het clubblad te plaatsen met een voor u
speciale advertentiemogelijkheid (afhankelijk van datum
verschijning clubblad en in overleg met de redactie van
het clubblad),
Twee jaar lang logovermelding op de website op de
sponsorpagina met doorlink mogelijkheid.
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3.c. Veiligheid en Arbo
Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor
een vereniging, of het nu om EHBO zaken
gaat als coolpacks of EHBO kisten. Ook valt
te denken aan een AED die levensreddend
kan zijn wanneer het nodig is. Daarnaast kan
het ook gaan om simpele zaken als het
hebben van Persoonlijke Beschermings
Middelen (PBM) voor onze vrijwilligers bij het
onderhouden van onze accommodatie.
Daarnaast hebben onze vrijwilligers veilig en up-to-date
handgereedschap nodig. Al deze zaken zijn niet goedkoop en
hiervoor zoeken we dan ook sponsoren die ons hiermee (in natura)
kunnen helpen.
1. AED.
2. Drie EHBO kisten, (elektrisch) in hoogte verstelbare
massagetafel.
3. Tien paar veiligheidsschoenen, diverse oogbescherming, vijf
paar oorkappen, een doos oordoppen, diverse
werkhandschoenen, tien sets werkkleding zomer en winter.
Indien u een van bovenstaande pakketten (in natura) sponsort
krijgt u als tegenprestatie:





Twee jaar lang 1/8 full colour advertentie in het clubblad
(vier edities per jaar).
Eén keer de mogelijkheid om 1 A4 pagina full colour
reclame in het clubblad te plaatsen met een voor u
speciale advertentiemogelijkheid (afhankelijk van datum
verschijning clubblad en in overleg met de redactie van
het clubblad).
Twee jaar lang logovermelding op de website op de
speciale pagina over veiligheid/Arbo met
doorlinkmogelijkheid.
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3.d. Reclameborden
Op onze atletiekbaan is plaats voor
ongeveer 160 reclameborden. Hier heeft
uw bedrijf de ruimte om uw
naamsbekendheid aan de atletieksport in
de ruimste zin te verbinden. Naast eigen
leden op trainingen wordt de atletiekbaan
op wedstrijden frequent bezocht door
atleten van binnen en buiten de provincie.
Daarnaast komen regelmatig scholen, stichtingen en bedrijven voor
hun eigen sportactiviteit op de accommodatie.
De inkomsten van deze reclamevorm worden gebruikt ten behoeve
van elke doelgroep binnen de vereniging en om de vereniging verder
gezond te houden.
Periode

3 jaar

5 jaar
80%

Nieuwe overeenkomst

€

495,00

€

660,00

Verlenging

€

330,00

€

440,00

Eenmalig per wedstrijd(dag)

€

110,00

Het is mogelijk om uitsluitend tijdens
wedstrijden reclame-uitingen te plaatsen
op het middenterrein. Dit is ongeacht het
aantal wedstrijden per jaar (gemiddeld
organiseert onze vereniging zes-zeven
baanwedstrijden per jaar).
Afmetingen reclamebord middenterrein:
3 m x 0,5 m beide zijden bedrukt.
rand baan begin rechte eind naar de finish:
rand baan midden rechte stuk naar de finish:
rand baan vlak voor de finish:
middenveld nabij technisch onderdeel:

€
€
€
€

330,00 per jaar
363,00 per jaar
396,00 per jaar
264,00 per jaar

* Kosten van het vervaardigen van het reclamebord zijn voor de sponsor.
Een volledig reglement van deze sponsorvorm is op aanvraag te verkrijgen.
** Een of meerdere reclameborden geven automatisch het recht tot het plaatsen van
een gratis advertentie (1/8 pagina) in het clubblad voor dezelfde periode.
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3.e. Clubblad Advertenties
Ons clubblad ‘De Scheldesporter’ wordt digitaal in full colour via onze
eigen website aangeboden aan leden en belangstellenden. Ondanks
de invloed van internet op de informatievoorziening, merken we dat
een goed clubblad nog steeds gewaardeerd wordt. Voorlopig blijft het
dan ook een vaste vorm van communicatie binnen de vereniging.
Uw bedrijf heeft daarin de ruimte om zijn naam aan de atletieksport in
de ruimste zin te verbinden. De oplage is momenteel circa 300 stuks
en is bestemd voor eigen leden, verenigingen uit de regio, donateurs
en sponsoren. Daarnaast is het op verzoek van de sponsor mogelijk
het papieren clubblad in full colour te versturen naar adressen waar
wachtruimtes zijn. Dit is afhankelijk van de specifieke
sponsorovereenkomst.
De inkomsten van deze reclamevorm worden door de vereniging in
eerste instantie gebruikt voor het realiseren van communicatie met
de leden en belangstellenden via het clubblad, website en mailings.
Daarnaast worden de gelden aangewend voor het organiseren van
evenementen voor eigen leden.
Periode :

2 jaar

90%

80%

3 jaar

5 jaar

a.

hele pagina

€

478,50

€

645,98

€

957,00

b.

drie/vierde pagina

€

379,50

€

512,33

€

759,00

c.

halve pagina

€

253,00

€

341,55

€

506,00

d.

een/vierde pagina

€

163,90

€

221,27

€

327,80

e.

een/achtste pagina

€

82,50

€

111,38

€

165,00

a.

hele pagina

€

110,00

b.

drie/vierde pagina

€

82,50

c.

halve pagina

€

55,00

d.

een/vierde pagina

€

27,50

e.

een/achtste pagina

€

16,50

eenmalig

* Opmaak is in full colour. Een volledig reglement van deze sponsorvorm is op
aanvraag te verkrijgen.
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3.f. Website advertenties
De website van de vereniging wordt steeds verder
geprofessionaliseerd. Extra aandacht en gelden hiervoor zijn
welkom. Uw bedrijf heeft daarbij de ruimte om zijn naam in de
ruimste zin te verbinden aan de atletieksport. Het aantal hits ligt rond
de 80.000 per jaar.
De inkomsten van het adverteren op onze website worden door de
vereniging in eerste instantie gebruikt voor het realiseren van
communicatie met de leden en belangstellenden via het clubblad,
website en mailings. Daarnaast worden de gelden aangewend voor
het organiseren van evenementen voor eigen leden.
jaar
1

2

3

5

90%

80%

vaste banner
startpagina

€ 275,00

€

550,00

€

742,50

€ 1.100,00

slechts 2
sponsors

roulerende
banner
startpagina

€ 165,00

€

330,00

€

445,50

€

660,00

Max. 18
sponsors

vaste banner
speciale pagina

€ 110,00

€

220,00

€

297,00

€

440,00

Variabel
aantal

logo met link op
sponsorpagina

€

41,25

€

82,50

€

111,38

€

165,00

Naamsvermelding met link op
sponsorpagina

€

27,50

€

55,00

€

74,25

€

110,00

* Een volledig reglement van deze sponsorvorm is op aanvraag te verkrijgen.
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3.g. Evenement sponsormogelijkheden
Naast eerdergenoemde pakketten kunt
u onderstaande mogelijkheden benutten
om uw naam aan een of meerdere
specifiek(e) evenement(en) te koppelen.
Voor de vereniging is de opbrengst van
uw sponsoring om de kosten te
beperken en/of het evenement groter te
laten groeien.
omschrijving
Bijv.
Naam aan wedstrijd
verbinden

per jaar

90%

80%

3 jaar

5 jaar

schoolatletiek

€ 450,00

€ 1.215,00

€ 1.800,00

testwedstrijd

€ 500,00

€ 1.350,00

€ 2.000,00

Tegenprestatie:
 Productstand op de wedstrijddag.
 Drie tijdelijke reclame-uitingen op het veld.
 Naam bedrijf voor de wedstrijdnaam gekoppeld in alle
berichtgeving.
* Indien u andere mogelijkheden wilt benutten dan hierboven genoemd is overleg
hierover mogelijk.

De genoemde sponsormogelijkheden zijn slechts een voorbeeld van
de meest voorkomende die u op sportevenementen aantreft. De
opbrengsten hiervan zijn om kosten van wedstrijden en organisatie te
verminderen of wedstrijden te kunnen laten uitgroeien tot grotere
evenementen.
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Indien u sponsormogelijkheden van onderstaande wilt combineren is
hierover een gesprek mogelijk.

omschrijving
per jaar
Startnummer
reclame
Startnummer
reclame
Bedrijfslogo op
uitslagen hele
regel
Bedrijfslogo op
uitslagen 1/2e
regel
Roulerende
advertentie op tv
van kantine
Spandoek op
cross en
recreatielopen
Start en
Finishdoek

€

een wedstrijd

variabel

alle wedstrijden
incl. website

€

440,00

€

1.180,00

€

1.760,00

alle wedstrijden
incl. website

€

300,00

€

810,00

€

1.200,00

alle
openingstijden

€

120,00

€

324,00

€

480,00

€

96,00

€

259,00

€

392,00

€

180,00

€

486,00

€

720,00

€

120,00

€

324,00

€

480,00

alle wedstrijden €
96,00
alle
recreatielopen
Variabel per
en cross
wedstrijd

€

259,20

€

392,00

alle wedstrijden
crossen en
recreatielopen

Reclameparasols alle baanop terras (3 stuks) wedstrijden
Beachflag

Afzetlintreclame
Organiseren van
een
Bedrijfssportdag

80%
5 jaar

alle wedstrijden

op de
atletiekbaan
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900,00

€

90%
3 jaar
2.430,00

€

-

variabel per
activiteit

3.600,00
-

Daarnaast organiseert atletiekvereniging Scheldesport evenementen
met daaraan gekoppeld bijvoorbeeld een loterij of prijzen in natura.
Hiervoor zijn uw giften in natura van harte welkom. Als wij u hiervoor
mogen benaderen, dan horen wij dat graag.

Alle sponsors worden eenmaal per jaar
door atletiekvereniging Scheldesport
uitgenodigd om tijdens een evenement
samen met de leden te komen genieten
van de sport.
U kunt dan met eigen ogen
aanschouwen waarmee u zich
verbonden heeft.
U krijgt hiervoor een speciale uitnodiging.
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4. Statistieken

Baanwedstrijden
Testwedstrijd
Scholierenwedstrijd
Competitiewedstrijden
Pupillenwedstrijd/
Baancircuit/ZK
ZK ind. C/D jun en pup.
Competitie VB atleten
ZK 10.000m + ZK horden
Clubkampioenschap
Coopertest

aantal deelnemers
gem. 300 deelnemers
gem. 200-300 deelnemers
gem. 450 deelnemers

Cross
Zeeland Seaportscross

aantal deelnemers
gem. 220 deelnemers

Trimlopen
4 Trimlopen met start vanaf
onze eigen accommodatie
1 Trimloop vanaf externe
locatie

aantal deelnemers
gem. 200 deelnemers

Clubblad
Digitaal beschikbaar
via website

oplage
gem. 300 (afhankelijk van
donateurs en sponsoren)
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gem. 225 deelnemers
gem. 200 deelnemers
ongeveer 100 deelnemers
ongeveer 150 deelnemers
gem. 100 deelnemers
gem. 75 deelnemers

gem. 200 deelnemers

5. Contact
Voor uitgebreide uitleg en detaillering van uw sponsorbehoefte, neem
contact op met:
Harold de Maat
Voorzitter Atletiekvereniging Scheldesport
+31-6-36281181
Mail: voorzitter@avscheldesport.nl

Leonora Ruiter
Secretaris atletiekvereniging Scheldesport
postbus 1057, 4530 GB Terneuzen
Mail: secretaris@avscheldesport.nl

Daarnaast verwijzen wij graag naar onze website:
www.avscheldesport.nl

Mocht u zich in geen van bovenstaande mogelijkheden kunnen vinden en draagt u de
atletieksport toch een warm hart toe, wijs ik u er graag op dat u ook als donateur ook
van harte welkom bent.
Hiertoe is een simpele overmaking voldoende, op Bank/Girorekening:
IBAN NL66RABO 039.24.70.373 39.24.70.373 t.n.v. A.V. Scheldesport Terneuzen
onder vermelding van Donateur.
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Wedstrijdkalender 2017
6 mei

Junior C/D competitie

20 mei

Open Nederlands Kampioenschap
Para-atletiek

25 mei / 22 juni

Avondbaanwedstrijd

1 juli

Pupillenwedstrijd

8 juli

1/8 Triatlon Terneuzen

15 juli

Master Trophy

7 oktober

Clubkampioenschap

9 december

Winterwerp 3 kamp
icm halve marathon

28 januari 2018

Scheldesportcross

e

Trimloopkalender 2017-2018
Augustus

kreekloop

September

10 miles Philippine

December

halve marathon terneuzen

Februari 2018

AV Scheldesportloop; 25 km

Maart 2018

Scheldeloop
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