Sponsorplan Volleybalvereniging Stasko
Inleiding
U hebt het Sponsorplan Volleybalvereniging Stasko voor u liggen. Door middel van dit plan
informeren wij u op welke wijze u onze vereniging kunt sponsoren, wat er met uw sponsorgeld gebeurt
en welke tegenprestaties er mogelijk zijn.
Als eerste willen wij ons graag even aan u voorstellen…
Wij zijn Volleybalvereniging Stasko uit Stiens. Stasko is opgericht in 1983 door samenvoeging van twee
verenigingen STivok en AStrix. Uit deze KOmbinatie is toen de naam ook ontstaan.
Onze volleybalvereniging bestaat momenteel uit ongeveer 110 leden. We hebben in totaal 8 teams in de
competitie spelen, waarvan 5 teams in de seniorencompetitie. Het niveau hierin varieert van
dorpencompetitie t/m 2e klasse.
Bij de jeugd gaat het ook goed, 1 team in de jeugd B klasse en daarnaast zijn er een aantal mini’s die een
keer per week trainen en een aantal keren per jaar wedstrijden in toernooivorm spelen.
Ontwikkelingen
De thuiswedstrijden van onze rayonteams senioren en junioren van de vereniging worden gespeeld in
de Bordinehal in Stiens. De beide teams spelend in de dorpencompetitie spelen al hun wedstrijden in de
sporthal te Ferwerd.
Waarom hebben wij sponsoren nodig?
Om te kunnen groeien als vereniging en jonge enthousiaste talenten verder helpen te ontwikkelen in de
volleybalsport, is alleen mogelijk wanneer wij voldoende financiële middelen tot onze beschikking
hebben.
Met alleen subsidie en contributie redden we het helaas niet. De financiële hulp van sponsoren is en
blijft van groot belang. Uiteraard bieden wij u als sponsor een passende tegenprestatie.
De mogelijkheden worden op de volgende pagina bij vormen van sponsoring genoemd.
Public Relations
· De vereniging treedt naar buiten onder het algemene logo van de Volleybalvereniging Stasko.
· De vereniging heeft een eigen website welke wekelijks wordt bijgehouden.
· Bij het sponsoren van nieuwe trainingspakken of shirts wordt de pers ingeschakeld, meestal de Stienser
Omroeper en zal er een team, gehuld in de nieuwe pakken of shirts, samen met de sponsor op de foto
komen. De naam van de sponsor zal uiteraard vermeld worden in de krant.
· Bij shirt- of trainingspaksponsoring staat de bedrijfsnaam en eventueel het logo vermeld.
Gedurende de maanden september t/m april worden de shirts of trainingspakken wekelijks tijdens de
wedstrijden gedragen. De uitwedstrijden worden veelal gespeeld in de sporthallen van Harlingen,
Franeker, St Annaparochie, Grou, Tzummarum, Leeuwarden.
Wat doen wij met het sponsorgeld
Een groot gedeelte van het sponsorgeld wat wij ontvangen wordt besteed aan onder andere de
volgende zaken:
· Kwalitatief goede wedstrijd- en trainingsballen
· Spelersshirts, bijvoorbeeld voor de mini’s die geen sponsorshirts dragen.
· Bekostigen van gekwalificeerde trainers
· Bekostigen van zaalhuur
· Bekostigen van activiteiten voor de jeugd zoals het organiseren van toernooien
· Bekostigen van scheidsrechterscursussen

1

Vrijwilligers
Naast sponsoren kan een vereniging ook niet zonder vrijwilligers.
Momenteel zijn er ongeveer 20 vrijwilligers actief binnen onze volleybalvereniging.
Een aantal activiteiten waar vrijwilligers voor worden ingezet:
 Scheidsrechteren tijdens de competitiewedstrijden
 Trainen en Coachen van teams
 Zitting in het (Jeugd) Bestuur
 Zitting in de activiteiten- en toernooiencommissie
 Zaalindeling competitie
 Technische commissie (zorgt o.a. voor de indeling van de teams en de benodigde trainers)
Stasko = meer dan alleen volleybal
Naast een sportieve prestatie leveren staat gezelligheid en saamhorigheid ook hoog in het vaandel bij
onze vereniging. Zo organiseren wij jaarlijks activiteiten voor de jeugd maar ook aan senioren,
vrijwilligers en sponsoren wordt aandacht geschonken. De vereniging heeft dus ook een sociale functie
en is daarom een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven in de gemeente Leeuwarderadeel.
Vormen van sponsoring
Onze vereniging is altijd op zoek naar sponsors omdat een vereniging extra middelen nodig heeft om te
kunnen investeren in haar leden. Sponsoring is een overeenkomst tussen twee partijen, de sponsor en
de vereniging. De sponsor voorziet de vereniging van geld, diensten of goederen.
Als tegenprestatie verschaft de vereniging de sponsor communicatiemiddelen om zijn of haar
naamsbekendheid te vergroten.
Bij vormen van sponsoring kunt u denken aan:
· Reclame-uiting (bedrijfsnaam+logo) op de wedstrijdshirts
· Reclame-uiting (bedrijfsnaam+logo) op het trainingspak en of de sporttas
· Bedrijfsvlaggen tijdens de wedstrijden
· Advertenties op de website
· Vormen die door de sponsor gewenst zijn (in overleg met de sponsorcommissie)
Waar zijn we vooral naar op zoek?
Shirtsponsoring
Voor seizoen 2013-2014 zijn wij vooral op zoek naar shirtsponsors. Het sponsoren van wedstrijdshirts
houdt in dat u het eerste jaar de kosten van de aanschaf van de shirts (± € 50,- per shirt, inclusief
opdruk) voor uw rekening neemt en dat u daarna 4 jaar lang jaarlijks een bedrag van € 150, - aan
sponsorgeld betaalt aan de vereniging. Hiervoor in de plaats wordt uw bedrijfsnaam en logo geplaatst
op de shirts. Tevens zal er in de lokale kranten en op de website ook aandacht worden besteedt aan de
sponsoring.
Balsponsoring
U kunt de club ook éénmalig te sponsoren. Voor € 50, - bent u balsponsor. Als tegenprestatie wordt
eenmalig uw bedrijfsnaam en/of een door u aangeleverde advertentie geplaatst op de website
en wordt u in de diverse aankondigingen als balsponsor genoemd.
Een seizoen heeft ongeveer 11 thuiswedstrijden op donderdag en op de zaterdag.
Voor alle wedstrijden zijn wij opzoek naar balsponsors.
Informatie en kosten
Wilt u sponsoren of heeft u meer informatie nodig? Dan kunt u contact opnemen met:
Mevr. Marijke Dijkstra
Tichelwurk 21,
9051 LB Stiens
Tel. 058-2574002
e-mail: volleybalverenigingSTASKO@live.nl
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Wij hopen dat u enthousiast bent geraakt door het lezen van ons sponsorplan en over de
sponsormogelijkheden met ons in gesprek wilt komen. Binnenkort zullen wij contact met u opnemen om
uw reactie op ons sponsorplan te vernemen.
Het bestuur van Volleybalvereniging Stasko:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugdzaken
Ledenadministratie
Recreanten

Dhr. J. Aagtjes
Mevr. W. Noordman
Mevr. M. Dijkstra
Dhr. A. Veenis
Mevr. W. Noordman
Mevr. P. van der Vaart
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