Sponsorinformatie BC Vlissingen

Hierna informeren we u over de sponsormogelijkheden die BC Vlissingen u kan bieden.
Even voorstellen: BC Vlissingen
Onze vereniging bestaat sinds 1989 en de leden hebben één gezamenlijke passie: basketballen op
een zo hoog mogelijk amateurniveau. BC Vlissingen leidt zijn spelers zoveel mogelijk zelf op en
speelt attractief en prestatiegericht basketbal. BC Vlissingen wil basketbal en in het bijzonder de
vereniging een duidelijke en erkende plaats geven in de samenleving. Daarbij worden onze spelers
niet betaald en is iedereen gewoon contributie verschuldigd.
De vereniging is gericht op Vlissingen, Oost-Souburg en Middelburg (regio Walcheren). Daar wonen
onze spelers en supporters en spelen we onze thuiswedstrijden.
De thuiswedstrijden van heren 1 worden in sporthal "Baskensburg" in Vlissingen gespeeld. De
overige teams spelen hun thuiswedstrijden in sporthal "Van Duyvenvoorde" in Oost-Souburg.
Visie
BC Vlissingen speelt prestatiegericht en attractief basketbal. Dat begint met het goede
jeugdopleidingsplan, waardoor spelers via de eigen jeugdteams doorstromen naar de eerste teams.
Verder streeft BC Vlissingen er naar basketbal te presenteren als een aantrekkelijke sport op top- en
wedstrijdniveau voor iedereen. Naast activiteiten op het sportieve vlak biedt de vereniging
ondersteuning om diverse (neven)activiteiten te organiseren.
Geschiedenis
BC Vlissingen is op 25 april 1989 opgericht als samenwerkingsverband van de verenigingen BV
Souburg (uit Oost-Souburg) en Marathon (uit Vlissingen). In de jaren 80 speelden diverse teams van
deze twee clubs met wisselend succes in de landelijke competities. Kenmerkend was echter dat
telkens na een succesperiode er weer een terugval plaatsvond door onvoldoende aanvulling van
talentvolle nieuwe spelers, waardoor de teams weer terugzakten naar het kernniveau. Ook hadden
beide clubs te maken met hoge reiskosten vanwege de minder centrale ligging van Vlissingen.
Dat was de reden tot een voorstel om, naast de bestaande twee verenigingen, gezamenlijk een
nieuwe vereniging op te richten. Die nieuwe vereniging zou door het selecteren van de beste
spelers wel in staat moeten zijn om gedurende een langere periode op hoog niveau te spelen. Ook
moesten de reiskosten voor de clubs worden beperkt. Sinds het seizoen 1989/1990 speelt BC
Vlissingen met selectieteams voor dames, heren, meisjes en jongens op een hoog landelijk niveau.
Aantal teams
BC Vlissingen heeft momenteel vijf teams die in het seizoen 2016/2017 als volgt zijn ingedeeld:
• Heren 1:
landelijke eerste divisie
• Dames 1:
landelijke tweede divisie
• Heren 2:
1e klasse Afdeling Zuid (3e Divisie)
• Dames 2:
2e klasse Afdeling Zuid
Heren 1 en Dames 1 spelen hun wedstrijden door heel Nederland. De overige teams spelen hun
wedstrijden in Zeeland, Brabant en Limburg.

Leden BC Vlissingen
BC Vlissingen is opgericht om leden van BV Souburg en Marathon de mogelijkheid te bieden om op
een zo hoog mogelijk niveau te basketballen. In de loop der jaren is er ook een aantal leden van
buitenaf bijgekomen, zoals spelers die in Zeeland kwamen wonen of spelers van andere clubs die
graag hogerop wilden spelen. Het is dus mogelijk om lid van BC Vlissingen te worden zonder eerst
bij BV Souburg of Marathon te hebben gespeeld.
Resultaten
De afgelopen ruim 25 jaar hebben de teams van BC Vlissingen vele fraaie successen behaald.
Heren 1 werd in 2009 kampioen van Rayon Zuid en promoveerde naar de Eerste divisie. Na vier
seizoenen behaalden zij daar de titel en promoveerden naar de Promotiedivisie, het hoogste
landelijke amateurniveau. Veel spelers van het huidige herenteam bereikten in 2007 met het
jongens U20 team de finale van het landelijke Bekertoernooi, welke nipt verloren ging tegen
Landstede Zwolle.
Dames 1 werd in 2015 kampioen van de Tweede divisie. Zij werden eerder kampioen van deze
divisie in 1994 en 2005. In de tussenliggende seizoenen kwamen zij uit in de Eerste divisie en de
Promotiedivisie.
De jeugdteams grossierden in Zuid-Nederlandse kampioenschappen. De meisjes en jongens
behaalden elk 8 keer deze titel. Het hoge niveau van de jeugdteams blijkt ook uit de vele
jeugdspelers van BC Vlissingen, die geselecteerd zijn voor de nationale jeugdteams.
Media
We kunnen ons dan ook verheugen op belangstelling van de regionale media. Van de wedstrijden
van dames 1 en heren 1 verschijnen wekelijks verslagen in de PZC, regelmatig met een foto.
Omroep Zeeland is bij diverse wedstrijden in de zaal aanwezig voor opnamen. Ook worden de
resultaten van de teams vermeld via Teletekst van Omroep Zeeland en uiteraard via onze website
www.bcvlissingen.nl, één van de meest bekeken (maandelijks circa 800 unieke bezoekers) en meest
actuele verenigingswebsites van Nederland.

SPONSORPLAN
Waarom sponsoring bij BC Vlissingen?
• Sponsoring heeft een groter bereik dan u denkt
• Communicatie met de leden en hun 'aanhang'
• Sponsorship betekent goodwill in uw doelgroep
• Een kostefficiënte wijze van sponsoren
• Geen commerciële doelstelling (vrijwilligersorganisatie)
• Liefde voor de (basketbal)sport
• Professionele belangen invullen door een goed doel te verwezenlijken
Wat krijgt u er voor terug?
• Uitnodiging voor de thuiswedstrijden van onze teams
• Uitnodiging voor een sponsorbijeenkomst met wedstrijdbezoek
• Naamsvermelding via website, wedstrijdvoorbeschouwingen, bord, shirts etc.
• Uitnodiging voor de afsluitende barbecue aan het einde van het seizoen
• Ondersteunen van een positief imago voor uw bedrijf via onze sport

Waarom zoeken we sponsors?
Onze spelers worden niet betaald, maar met alleen de contributies kunnen de kosten niet volledig
gedekt worden. Zo zijn bijvoorbeeld de hoge reiskosten een grote uitgavenpost. Daarom is het voor
een gezond financieel beleid van BC Vlissingen belangrijk en noodzakelijk dat er naast contributies
ook sponsorinkomsten zijn. Daarnaast willen we onze teams een professionele uitstraling geven
met goede en mooie wedstrijdkleding. Zonder extra bijdragen van sponsors kan onze vereniging
niet bestaan!
Hoe ziet de vereniging de omgang met sponsors?
De sponsoring wordt niet opgevat als gift, donatie, lening of subsidie maar als een zakelijke
overeenkomst waarbij afspraken vastgelegd worden in contracten.
Uitgangspunten sponsoring
De sponsor kan er zelf voor kiezen om wel of geen naamsbekendheid te koppelen aan de
sponsoring. Bij geen naamsbekendheid (stille sponsor) wordt er wel een overeenkomst gesloten,
maar blijft de naam van de sponsor uitsluitend in onze administratie bewaard.
U kunt kiezen voor het sponsoren van specifieke activiteiten, materialen (ballen / kleding / vervoer)
of sponsoren in de vorm van geld voor het sluitend maken van de begroting van de vereniging. Ook
kan de sponsor ervoor kiezen een bepaald team te sponsoren door bijvoorbeeld
reiskostenvergoeding voor uitwedstrijden of tenuesponsoring.
Als u specifieke voorwaarden stelt dan proberen we die in te passen in onze vereniging.
In alle gevallen wordt een schriftelijke overeenkomst opgesteld. Dit om misverstanden en
onduidelijkheden te voorkomen. Op het juiste moment sturen wij dan een factuur om de
toegezegde gelden te innen. Als het geld cash gegeven wordt, dan wordt dat ook schriftelijk
bevestigd. Alle sponsorovereenkomsten dienen uiteraard te voldoen aan de voorwaarden van het
Reglement Sponsoring en Reclame van de Nederlandse Basketball Bond.
Informatie/contact?
Wij hopen dat u, na het lezen van deze sponsorinformatie, sterke interesse heeft om een actieve
sponsor te worden van onze vereniging of van één van onze teams / activiteiten. Heeft u nog vragen
dan kunt u contact opnemen met het bestuur of per e-mail: B.C.Vlissingen@zeelandnet.nl

Bestuur:
Marnix Israël (voorzitter)
tel. 06 - 33 33 49 83
Tom Joziasse (secretaris)
tel. 06 - 44 48 01 52
Femke IJsseldijk (penningmeester) tel. 06 - 52 06 58 22

SPONSORVORMEN
Advertenties
• Op onze website (www.bcvlissingen.nl) en in (digitale) wedstrijdvoorbeschouwingen hebben
we ruimte voor advertenties
• De website is uiteraard continue te bezoeken en heeft een bereik van gemiddeld 800 unieke
hits per maand (gemeten over het afgelopen seizoen)
• U levert de advertentie (tekst/logo - digitaal en op papier) wij verzorgen de rest
(aanpassingen formaat, bewerking, etc.)
• Wij kennen verschillende formaten en de prijs € 75 per seizoen voor standaard vermelding.
Grotere formaten voor halve/hele pagina’s gaan in overleg.
Reclameborden
• Langs het basketbalveld kunnen reclameborden geplaatst worden
• De reclameborden zijn goed zichtbaar vanaf de tribune en vanuit de kantine
• U levert een voorbeeld van de opdruk (tekst/logo - digitaal en op papier) wij zorgen voor het
maken en plaatsen van het reclamebord
• De afmetingen van een reclamebord zijn in principe 2 meter lang en 0,75 meter hoog,
plaatsing van meerdere borden naast elkaar is ook mogelijk
• Uitgangspunt is een contract voor 3 jaar, maar de termijn kan in overleg anders
• De prijs per bord is het eerste jaar € 200 (exclusief de kosten van het maken van het bord,
voor rekening sponsor, ca. € 200). Bord blijft eigendom sponsor
• De volgende jaren zijn de kosten € 250 per jaar per bord
• Kosten bij wijzigingen aan bord (bijv. wijziging in telefoonnummer) € 100
Vlaggen/spandoeken
• De sponsor zorgt voor een vlag/spandoek en deze wordt tijdens thuiswedstrijden
opgehangen
• De vlaggen/spandoeken zijn goed zichtbaar vanaf de tribune en vanuit de kantine
• Uitgangspunt is een contract voor 3 jaar, maar de termijn kan in overleg anders
• De kosten voor sponsoring bedragen het eerste jaar € 200. Vlag/spandoek blijft eigendom
sponsor
• De volgende jaren zijn de kosten € 250 per jaar per vlag/spandoek
Wedstrijdbalsponsoring
Een wedstrijdbal wordt aangeboden voor een thuiswedstrijd van één van de teams. De kosten van
het sponsoren van een wedstrijdbal bedragen € 50.
De wedstrijdbal sponsor krijgt het volgende:
• De naam van de sponsor zal voor aanvang en in de rust van de wedstrijd worden
omgeroepen en goed zichtbaar in de zaal in de zaal worden aangegeven
• De naam van de sponsor zal in de (digitale) wedstrijdvoorbeschouwing genoemd worden (bij
wedstrijden van heren1)
• Verspreiding van flyers tijdens de wedstrijd op verzoek
Vervoer
Beschikbaar stellen van vervoersmiddelen en/of tankpas bij uitwedstrijden.

Kledingsponsoring
• Ieder team kan gesponsord worden door middel van kledingsponsoring, waarop de naam of
het logo van de sponsor (indien gewenst) gedrukt wordt
• Hierbij zijn verschillende mogelijkheden: de wedstrijdtenues (broek/shirt), trainingspakken,
shooting shirts en/of teampolo’s/-sweaters
• De sponsor levert tekst/logo
• In overleg vindt de aanschaf, opdruk en betaling plaats
• Uitgangspunt is een contract voor 3 jaar, met een optie tot jaarlijkse verlenging, maar de
termijn kan in overleg anders
• De kosten. Het eerste jaar betaalt u de aanschafkosten van 13 sets en opdrukkosten. Deze
kosten zijn uiteraard afhankelijk van de gewenste kwaliteit, waarbij gedacht moet worden
aan een indicatief bedrag van € 750 voor wedstrijdtenues (shirt/broek)
• De kosten voor de sponsoring voor de volgende jaren worden in overleg overeengekomen
en vastgelegd in het contract
Voor kledingsponsoring krijgt u een aantal extra services:
1. Uitnodiging voor alle thuiswedstrijden
2. U krijgt een gratis advertentie in onze (digitale) wedstrijdvoorbeschouwing
3. Naamsvermelding van de sponsor op onze website met een link naar een e-mail adres of een
eigen internetsite
De opdruk op de wedstrijdtenues zijn wel aan maximum afmetingen verbonden conform de
reglementen van de Nederlandse Basketball Bond. Ook mag er maar een beperkt aantal sponsors
op een wedstrijdtenue bedrukt staan.
Vrienden van BC Vlissingen
Op persoons- of bedrijfsnaam kunt u sportvriend van BC Vlissingen worden (anoniem zonder
naamsvermelding kan ook). De kosten bedragen hiervoor € 50 per seizoen. U ontvangt hiervoor:
• Uitnodiging voor alle thuiswedstrijden
• Bij thuiswedstrijden van heren 1 staat een bord met Vrienden van BC Vlissingen goed
zichtbaar opgesteld bij de ingang van de zaal
• Op de website www.bcvlissingen.nl is een overzicht opgenomen van de Vrienden van BC
Vlissingen
Activiteiten welke gesponsord kunnen worden
• BC Vlissingen toernooien
• Basketbalkampen voor de jeugd
• Vergoeding bekende sporters voor clinics voor leden en niet-leden
• Basisscholentoernooi
• Pleintjesbasketbaltoernooi
• Bedrijfs-/Recreatiebasketbal
• Avond voor vrijwilligers en sponsoren
• Prijzen voor verloting e.d.
Indien u ideeën heeft voor een sponsoractiviteit gaan we uiteraard graag met u in gesprek.
Sponsoring in natura
Naast een financiële bijdrage kunt u onze vereniging ook sponsoren in natura. Denk bijvoorbeeld
aan: een busje voor uitwedstrijden, brandstof, sporttassen (12 per team), bidons (12 per team),
shirts-/sweaters voor de zaalcrew bij thuiswedstrijden etc. Dit soort sponsoring wordt in overleg
met u afgestemd.

PAKKETSPONSORING
PAKKET A Naamsponsoring / hoofdsponsorpakket
De hoofdsponsor heeft de mogelijkheid om de sponsornaam te koppelen aan de verenigingsnaam.
De gekoppelde naam zal dan in alle vermeldingen van de vereniging worden gebruikt.
Naamsponsoring betreft alle teams van de vereniging.
Het naamsponsoring / hoofdsponsorpakket houdt verder bijvoorbeeld in:
• Dubbel reclamebord langs het basketbalveld bij thuiswedstrijden van het eerste herenteam
• Naamsvermelding op tenue van de eerste teams (dames en heren)
• Vermelding (logo bedrijf) op onze website (www.bcvlissingen.nl) met een link naar een email adres of een eigen internetsite (informatie en materialen door de sponsor aan te
leveren) (de hoofdsponsor wordt exclusief vermeld)
• Plaatsing van een vlag/spandoek langs het basketbalveld bij thuiswedstrijden van de overige
teams (materialen aan te leveren door de sponsor) (de hoofdsponsor krijgt een
voorkeursplaats)
• Prominente vermelding bedrijfslogo op (activiteiten)posters
• Mogelijkheid tot deelname aan overige acties in overleg met sponsorcommissie
• Mediabekendheid via de regionale pers (Omroep Zeeland, PZC, huis-aan-huisbladen)
• Indien de sponsornaam wordt gekoppeld aan de verenigingsnaam dan:
Naamsvermelding op ons briefpapier (met de hoofdsponsor exclusief vermeld)
De bedragen voor en samenstelling van een hoofdsponsorpakket worden in overleg vastgesteld,
voor een contractduur van minimaal drie seizoenen. Indicatieve bedragen:
1. Met sponsornaam verbonden aan verenigingsnaam: € 10.000
2. Zonder sponsornaam verbonden aan verenigingsnaam: € 7.500
PAKKET B (teamsponsor)
• vermelding bedrijfslogo op wedstrijdshirt of inloopshirt van een team (naast eventuele
naamsponsor)
• vermelding bedrijfslogo op onze website (met doorlink naar uw website)
• vermelding bedrijfslogo in (digitale) wedstrijdvoorbeschouwingen
• uitnodiging voor alle thuiswedstrijden
• contract voor (minimaal) drie jaar
• kosten € 1.000 per jaar of € 1.500 per jaar bij wedstrijdshirt en inloopshirt (vereniging zorgt
zelf voor aanschaf, bedrijf levert logo)
PAKKET C (reiskostensponsor)
• beschikbaar stellen van een 9-persoonsbusje voor alle uitwedstrijden van één team of een
bedrag van € 1.500 (heren 1) of € 1.000 (dames 1 / dames 2 / heren 2 per seizoen
• vermelding bedrijfslogo op personenbusje middels bord/andere vorm
• vermelding bedrijfslogo op onze website (met doorlink naar uw website)
• vermelding bedrijfslogo in (digitale) wedstrijdvoorbeschouwingen
• uitnodiging voor alle thuiswedstrijden
• contract voor (minimaal) drie jaar

Bij de volgende pakketten (D, E, F, G) voor sponsoring formuleert u zelf een bedrag. Voor dit bedrag
kunnen we in overleg met u een geschikte invulling vinden. In principe gaan we een overeenkomst
aan voor 3 jaar.
PAKKET D
• Plaatsing van een reclamebord langs het hoofdveld
• Plaatsing van een advertentie op onze website
• Het adopteren van een jeugdtoernooi
• Lid van de vrienden van BC Vlissingen (gratis bezoek en ontvangst)
PAKKET E
• Plaatsing van een reclamebord langs het hoofdveld
• Plaatsing van een advertentie op onze website
• Adopteren van een verenigingsactiviteit, toernooi of trainingskamp
• Naamvermelding op onze wedstrijdaffiches
• I.o.m. BC Vlissingen een sport gerelateerde bedrijfsactiviteit te ontwikkelen (o.a.
bedrijfstoernooi)
PAKKET F
• Plaatsing van een reclamebord
• Plaatsing van een advertentie op onze website
• Plaatsing van een advertentie in onze (digitale) wedstrijdvoorbeschouwingen
• Tijdens toernooien en topwedstrijden heeft u het recht een stand te plaatsen op de
sportaccommodatie
• Regelmatige naamsvermelding (in overleg)
PAKKET G
• Sponsoring van jeugdteams
• Plaatsen van een advertentie op onze website
• Plaatsen van een stand tijdens verenigingsactiviteiten (toernooien, wedstrijden)
• Adoptie van een verenigingsactiviteit

