Aanmeldformulier sponsoring Duikvereniging Duikteam de Oester
Bedankt voor uw interesse in Duikvereniging Duikteam de Oester. Uw (mogelijke)
sponsorbijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld. Met onderliggende sponsorbrochure geeft
de sponsorcommissie u een goed inzicht in de verschillende sponsormogelijkheden binnen
de vereniging.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat er nog meer geïnteresseerden kennis kunnen maken
met de duiksport. Ook zijn we bezig om mensen met een beperking te laten deelnemen aan
deze prachtige sport wat voor ons zo normaal is. Helaas is het geen goedkope sport.
Hierdoor besluiten veel mensen om niet te beginnen. Deze drempel willen wij weghalen
door nieuwe leden de kans te bieden om het eerste jaar met een leen duikuitrusting van
Duikvereniging Duikteam de Oester te starten. Helaas zijn contributie- en kantineopbrengsten echter niet toereikend om onze ambities te verwezenlijken en daarom vragen
wij om uw bijdrage. Hieronder zetten wij de verschillende sponsormogelijkheden uiteen.
Hoofdsponsor: €1000,• Een reclamebord van 60 x 100 cm in het nieuwe clubgebouw (periode van 2 jaar);
• Uw bedrijfslogo in de Brug (uitgave oktober, sponsorpagina Duikvereniging Duikteam de
Oester)
• logo/bedrijfsnaam op de website van Duikvereniging Duikteam de Oester;
• 4 VIP relatiekaarten. Hiermee kunt u of uw zakelijke relaties deelnemen aan één van de
geplande bedrijfsduiken (theorieles, proefduik en hapje en drankje in clubgebouw), ook weg
te geven als bijzonder relatiegeschenk;
• U wordt als hoofdsponsor aangekondigd middels persbericht dat verspreid wordt aan
lokale (digitale en print media)
• Vermelding van uw logo in de wekelijkse nieuwsbrief waarin de duikplanning van de week
erop aangekondigd wordt.
Cosponsor: €500,• logo/bedrijfsnaam op de website van Duikvereniging Duikteam de Oester;
• 2 VIP relatiekaarten. Hiermee kunt u of uw zakelijke relaties deelnemen aan één van de
geplande bedrijfsduiken (theorieles, proefduik en hapje en drankje in clubgebouw), ook weg
te geven als bijzonder relatiegeschenk;
• Vermelding van uw logo in de wekelijkse nieuwsbrief waarin de duikplanning van de week
erop aangekondigd wordt.
Reclamebord in clubgebouw: €250,Ook kunt u ons steunen door een reclamebord in het clubgebouw te plaatsen. Kosten 60 x
100 cm: € 250,- per jaar. Dit contract wordt aangegaan voor 4 jaar. De aanschaf van het
reclamebord is inbegrepen in de prijs van de sponsoring.

Kom bedrijfsduiken €50,- per VIP relatiekaart
U kunt de club ook eenmalig steunen. Kom met uw medewerkers of zakelijke relaties
proefduiken. Voor €50,- per persoon ontvangt u uw VIP relatiekaart. Hiermee heeft u of uw
relatie het recht op een theorieles duiken in ons clublokaal. Hierbij wordt natuurlijk voorzien
in een hapje en drankje. Daarna gaat u naar het zwembad en krijgt u onder begeleiding de
mogelijkheid om een proefduik te ervaren.
Club van 50
Heeft u geen kans om onze duikvereniging te sponsoren, maar u draagt de vereniging en
haar leden wel een warm hart toe, dan kunt u supporter worden voor slechts € 5,- per
maand. Uw naam komt op het 'club van 50 bord' die in het clubgebouw een plek heeft
gekregen. Er wordt eenmaal per jaar een gezellige avond georganiseerd waar u voor wordt
uitgenodigd en van harte welkom bent. Daarnaast wordt u de mogelijkheid geboden om een
banner te plaatsen op onze website. Deze banner wordt tezamen met andere banners
afwisselend getoond (per 5 seconden veranderd de banner).
Ja ik wil duikvereniging steunen en kies voor optie:
__ Hoofdsponsor (€1000,-)
__ Co sponsor (€500,-)
__ Reclamebord in clubgebouw (€250,- 4 jaren)
__ Bedrijfsduiken, aantal kaarten (€50,- per stuk)
__ Club van 50 (€5,- per maand)
Hierbij machtig ik “Duikvereniging Duikteam de Oester” om eenmalig de sponsorkosten van
mijn rekening af te schrijven.
Datum:...............................
Plaats:................................
Handtekening:............................
Aanvullende gegevens:
Naam:______________________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
Emailadres:__________________________________________________________________
Telefoonnummer:_____________________________________________________________
Wilt u sponsoren of heeft u meer informatie nodig? Dan kunt u contact opnemen met:
Mario de Ruiter: 06-46632299
Stefan Keijzer: 06 – 40473703

