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Standaard document tbv sponsoring Schaatsvereniging Nieuw Buinen 

Voor bedrijven die via reclame uitingen de schaatsvereniging Nieuw Buinen willen 
sponsoren 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanbrengen van reclame-uitingen, via 
sponsordoeken, vaste borden of beach-flag 

Een standaard sponsordoek heeft een afmeting van ca 73x215cm, past op een dranghek 
dmv spanelastieken, zie voorbeeld  
 Sponsordoek kan worden aangemaakt bij “Bert Smit” reclame 
Het logo dient in JPEG formaat aangeleverd te worden op bovenstaand e-mail adres van 
de vereniging, passend binnen het formaat 73x215 voor een doek of  60x250 voor een 
vast bord, met een goede verdeling tbv leesbaarheid en hoge resolutie 
Een Beach-flag  is 4 mtr hoog en wordt dmv grondpennen op het terrein geplaatst. 
Indien er belangstelling voor is, wordt er informatie over opgevraagd 

 
Sponsoropties 

1. Standaard sponsoring met één doek, welke bij een georganiseerde  marathon wordt opgehangen 
Tevens wordt uw bedrijfsnaam vermeld op de website: 

a. Jaarlijkse sponsorkosten €50,- 
b. Eenmalige Inlegkosten, tbv aanschaf doek €35,- 
c. Extra inleg bij georganiseerde marathon €100,- 
d. Doek worden geplaatst op het middenterrein 

2. Plaatsing Beach-flag van ca. 4 mtr hoog, incl grondpen, welke bij een georganiseerde  marathon 
wordt geplaatst  Tevens wordt uw bedrijfsnaam vermeld op de website: 

a. Jaarlijkse sponsorkosten €50,- 
b. Eenmalige inlegkosten, tbv aanschaf Beach-flag €75,- 
c. Extra inleg bij georganiseerde marathon €100,- 
d. Beach-flag wordt geplaatst op zichtbare locatie op het terrein, maar niet op middenterrein 

3. Als optie 1, maar met uitbreiding naar meer doeken, plus vermelding op sponsorbord in de kantine: 
a. Jaarlijkse sponsorkosten €50,- 
b. €35,- per sponsordoek,  
c. daarnaast staffel van:  2-5 doeken  €90,- per marathon per doek 

6-9 doeken €75,- per marathon per doek 
d. Doeken worden deels geplaatst op middenterrein, daarnaast komt er op achtergrond vak 

waar rijders ijs opgaan één of meer doeken, al naar gelang het aantal ingekochte doeken en 
aantal totaal sponsoren 

4. Dmv. een vast reclamebord (trespa oid) welke op het middenterrein  wordt geplaatst. Tevens wordt 
uw bedrijfsnaam vermeld op het sponsorbord in de kantine en wordt het vermeld op de website 
Jaarlijkse kosten excl. Bord; €100,- (bordafmeting 60x250cm) Kan dmv. een eigen reclamebord, of 
dat er nieuw bord wordt aangemaakt, deze kosten zijn voor de sponsor. 

 

Extra voordeel: 

Iedere nieuwe sponsor van de SV Nieuw Buinen, krijgt een gratis gezinsabonnement gedurende het 

seizoen (gezinsabonnement kost normaal €20,-)  
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Standaard document tbv sponsoring Schaatsvereniging Nieuw Buinen 

 

Sponsor  :  
Adres   : 
 
 

Mailadres  : 

Mob. Telefoon :  

 

Sponsortype : 1.   

    2.   Aantal Beach-flags: 

    3.   Aantal sponsordoeken: 

    4.     

 

Handtekening :  

 

 

 
Zodra dit ondertekende document bij ons ontvangen is, zal het sponsorcontract aan u worden verstuurd. 
Het sponsorcontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor 1 jaar 
Betalingen dienen te geschieden voorafgaand aan het schaatsseizoen, per 1 december 
Het eigen logo dient door u zelf of uw reclame-/ontwerpbureau aangeleverd te worden op het e-mailadres; 
ijsbaannieuwbuinen@hotmail.com 
Nadat dit logo bij ons binnen is, kan het ook pas op de website geplaatst worden, alsmede het doek gemaakt 
kunnen worden 
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