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1

1 Dameskorfbalvereniging de Corridor

Dameskorfbalvereniging de Corridor, opgericht in 1965, is een club met ruim 100 spelende leden en
45 kaderleden. Oorspronkelijk een Breugelse club, maar op dit moment hebben we ook diverse leden
uit omliggende dorpen in ons midden.
Conform de uitgangspunten, vastgelegd in de statuten, wordt deelgenomen aan de veld- zaal- en
bekercompetitie van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) door 5 senioren-,
1 recreanten- en 5 jeugdteams.
Senioren 1, 2 en 3 spelen wedstrijdkorfbal. Senioren 1 speelt momenteel in de hoofdklasse, senioren
2 in de overgangsklasse en senioren 3 in de 1e klasse.
Voor de jeugd is een jeugdplan opgesteld om ze kwalitatief naar het niveau van de senioren te laten
groeien.
De jeugd neemt een belangrijke plaats in binnen onze vereniging. We proberen voldoende
begeleiding en ondersteuning te geven aan trainsters en leidsters.
Naast het korfballen worden er door de vereniging diverse activiteiten georganiseerd, zoals:
•
Koppelschieten.
•
Jeugdkamp.
•
Gezelligheidstoernooi.
•
Deelname aan verenigingstoernooien.
•
Vlooienmarkt.
•
Vakantieactiviteiten jeugd.
•
Trainingskamp senioren selectie.
•
Deelname aan de door de korfbalbond georganiseerde activiteiten zoals spel- en
survivaldagen voor de jeugd.
Binnen onze vereniging zijn veel mensen, zowel leden als niet-leden, op vrijwillige basis actief.
Als bestuurslid, leidster, train(st)er, scheidsrechter, commissielid etc. is er sprake van grote
betrokkenheid.
Wij vinden het erg belangrijk dat onze leden plezier houden in hun sport en de nevenactiviteiten.
Daarnaast vinden we het uitermate belangrijk dat mensen die actief zijn binnen onze vereniging de
gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen middels cursussen en opleidingen.
Diverse hulpmiddelen zijn nodig ter ondersteuning van trainings- en begeleidingsactiviteiten.
Onder andere hiermee kunnen wij het prestatieniveau van onze vereniging hoog houden.
De club heeft een eigen clubgebouw met opslagruimte en kleedlokalen.
Korfbalvereniging de Corridor is een bloeiende vereniging en hoopt dit ook in de toekomst te kunnen
blijven.
Om dit te kunnen realiseren heeft onze vereniging behoefte aan extra financiële middelen.
De exploitatiekosten worden steeds hoger, echter de subsidies nemen af.
Daarom doet DKV de Corridor een beroep op sponsoren via onze sponsorcommissie.
Mocht u geïnteresseerd zijn om onze club te steunen kunt u bij hen met al uw vragen, suggesties en
opmerkingen terecht. Alle vormen van sponsoring gaan in overleg met de sponsorcommissie.
Wij presenteren u bij deze onze sponsor map, waarin wij u inzicht geven in de mogelijkheden van
sponsoring binnen DKV de Corridor.
Daarnaast geven wij u ook inzicht in de bestedingen van onze sponsorgelden.

De sponsorcommissie
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2 Sponsoring

2.1 Kledingsponsor
Een kledingsponsor verzorgt kleding van één of meerdere team(s) van DKV de Corridor.
Reclame op de kleding is mogelijk op shirts, trainingspakken en sporttassen.
Het beleid van onze vereniging is gericht op een eenduidige uitstraling naar buiten toe.
Dit betekent dat kwaliteit, kleur en vormgeving in Corridorstijl uitgevoerd zullen worden (zie bijlage 1).
Te bespreken punten:
•
Wedstrijdshirts
•
Wedstrijdrokjes
•
Trainingspakken
•
Inspeelshirts
•
Sporttassen
•
Overige
De kledingsponsor krijgt:
•
Naamsbekendheid via kleding speelsters.
•
Vermelding op internetsite van DKV de Corridor met link naar eigen website.

2.2 Sponsoring d.m.v. reclameborden veld
De reclameborden worden goed zichtbaar geplaatst op het terrein van DKV de Corridor “Ons Eigen”.
De naam van uw bedrijf zal gezien worden door vele sporters, supporters en belangstellenden.
De voorwaarden m.b.t. bordsponsoring worden vastgelegd in een contract.
De bordsponsor krijgt:
•
Naamsbekendheid via reclamebord buiten (langs het veld of aan de gevel).
•
Naamsbekendheid via vriendenbord in kantine (gedurende het binnenseizoen in sporthal
tijdens wedstrijden).
•
Vermelding op internetsite van DKV de Corridor met link naar eigen website.

2.3
Vrienden van DKV de Corridor
Vrienden van DKV de Corridor kunnen hun naam of de naam van hun bedrijf op een (reclame)bordje
in de kantine laten vermelden. Zij betalen hiervoor een vast bedrag per jaar.
De vriend krijgt:
•
Naamsbekendheid via reclamebordje in kantine (gedurende het binnenseizoen in sporthal
tijdens wedstrijden).
•
Vermelding op internetsite van DKV de Corridor met link naar eigen website.

2.4
Adverteren via website DKV de Corridor
De website is een belangrijk communicatiemiddel naar al onze leden, sponsoren en begunstigers.
Het is mogelijk om het logo of de naam van uw bedrijf op onze site te vermelden met een link naar uw
eigen website. Hiervoor betaalt u een vast bedrag per jaar.
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2.5
Activiteiten sponsoring
Zoals aangegeven in het voorwoord besteedt de vereniging, naast sportieve begeleiding, ook veel
aandacht aan andere activiteiten.
Voorbeelden hiervan zijn:
•
Jeugdkamp.
•
Creatieve activiteiten voor Basisschooljeugd.
•
Ouder/kind- toernooi.
•
Koppelschieten.
•
Sint Nicolaasfeest voor de Basisschooljeugd.
•
Gezelligheidstoernooi.
•
Etc...
Sponsoring is mogelijk in geld en/of natura (eet- en drinkwaren of materialen).
Van de activiteit komt een vooraankondiging en achteraf een verslagje op onze internetsite. De naam
van de sponsoren kan hierin worden vermeld. Tijdens het toernooi zullen de sponsoren worden
genoemd.

2.6
Materiaal sponsoring
Om binnen de vereniging goede prestaties te kunnen leveren en adequaat te kunnen trainen, zijn er
verschillende materialen nodig van goede kwaliteit, zoals bijvoorbeeld kunststof korven en palen,
ballen, en andere trainingsmaterialen.
Materialen en daarop aangebrachte uitingen van reclame t.b.v. wedstrijden dienen te voldoen aan de
eisen van de KNKV (o.a. IKF-gekeurd). Deze eisen zijn te vinden op www.knkv.nl.
Afspraken worden vastgelegd in een contract.
De materiaalsponsor krijgt:
•
Naamsbekendheid via de bedrukking van de bedrijfsnaam/logo op de materialen waar
mogelijk (bijv. op de kunststof korven).
•
Een vermelding op de internetsite van DKV de Corridor met link naar eigen website.
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3 Bedragen

Sponsormogelijkheden
Hoofdsponsor:
Twee reclameborden
Vriendenbord
Vermelding website
Naamsvermelding in
weekblad de Brug bij
wedstrijdverslagen
Corridor 1 (+/- 30 keer
per jaar)
Naamgeving jaarlijks
terugkerend
korfbaltoernooi (ook
deelname door nietkorfballers)
Kleding selectie
Stersponsor:
Twee reclameborden
Vriendenbord
Vermelding website
Naamsvermelding op
kleedkamer
Bordsponsor:
Kunstgras
 Reclamebord
 Vriendenbord
 Vermelding website

Bordsponsor:
Gevel
 Reclamebord
 Vriendenbord
 Vermelding website

Vriendenbord
 Vriendenbord

Activiteitensponsoring
Materiaalsponsoring

Kledingsponsoring

e

1 jaar:
- kosten aanschaf
kleding
- € 2.500,e
2 en verdere
jaren: € 2.500,-

e

1 jaar:
- kosten aanschaf
borden € 265,excl. btw
- € 350,e
2 en verdere
jaren: € 350,e
1 jaar:
- kosten aanschaf
bord € 185,- excl.
btw
- € 175,e
2 en verdere
jaren: € 175,e

1 jaar:
- kosten aanschaf
bord € 77,50 excl.
btw
- € 150,e
2 en verdere
jaren: € 150,€ 50,- per jaar
(inclusief
vermelding
website: €75,-)
In overleg per
activiteit
Kosten aanschaf
materiaal + evt.
kosten bedrukking
Kosten aanschaf
kleding +
bedrukking

Men dient zich te houden aan de voorwaarden die in het contract vermeldt staan.

5

4 Besteding sponsorgelden
De sponsorgelden van DKV de Corridor zullen op verantwoorde wijze worden besteed.
Er wordt geïnvesteerd in onze jeugdafdeling (o.a. cursussen/scholing), materialen en accommodatie.
Hieronder treft u een aantal van onze bestedingsdoeleinden aan, waarbij voorop staat dat de
GEHELE vereniging er baat bij heeft.








Opleiding van kaderleden, waarbij men op kosten van de vereniging een scholing kan volgen
Inhuren van betaalde trainers om kader en speelsters op een professionele manier te trainen
en te begeleiden
De huur van de sporthal voor trainingen en wedstrijden gedurende de wintermaanden
(oktober t/m maart)
Aanschaf benodigde materialen zoals ballen, korven, enz.
Onderhouden en verbeteren van de accommodatie
Organiseren van toernooien en andere evenementen
Het organiseren van nevenactiviteiten
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5 Contactpersonen

Mocht u geïnteresseerd zijn in één of meerdere vormen van sponsoring kunt u contact opnemen met
de sponsorcommissie. Zij zijn graag bereid u verder te informeren.
Zij zijn te bereiken op het volgende e-mailadres: sponsorcommissie@dkvdecorridor.nl of neem contact
op met een van de leden.
Lindy Hilgerdenaar
Hendrik Veenemanstraat 3e
5691 BA Son en Breugel
Tel: 06 15 90 74 09
E-mail: lindyhilgerdenaar@hotmail.com
Samira Saleh-Bakir
Zebrakever 43
5692 VH Son
Tel: 06 17 46 63 34
E-mail: sakipje@hotmail.com
Emmy Hulsen
Nachtegaallaan 54
5691 VC Son en Breugel
Tel: 06 17 72 52 54
E-mail: emmyhulsen@hotmail.com
Martine Cornelissen
De Wadden 43
5691 ZJ Son en Breugel
Tel: 06 23 60 07 68
E-mail: martine_cornelissen@hotmail.com
Karlijn Fransen
Rijtvenweg 2
5491 PJ Sint Oedenrode
Tel: 06 37 40 35 49
E-mail: karlijn_fransen@hotmail.com
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Bijlage 1

Tenue korfbalvereniging de Corridor
Binnen onze vereniging streven wij naar een uniforme uitstraling. De kleding van de teams wordt
hierop aangepast. Onze kleuren zijn hoofdzakelijk groen en wit.
Het tenue bestaat uit:
- een groen shirt
- een witte rok
- witte sokken
- trainingspak in zwart/groen
Op dit moment hebben wij de volgende selectie gemaakt voor onze vereniging.
Wilt u kleding voor een team sponsoren, dan kunt u onderstaande kleding kiezen.

1 Shirt
Merk: Hummel
Type: Brasil Ladies Shirt
Bedrukking:
- Het sponsorlogo komt op de voorkant van het shirt
- Op de achterkant komt het rugnummer
- De bedrukking wordt uitgevoerd in het type Flex

2 Trainingspak
Merk: Hummel
Type: Kopenhagen Poly Suit
Bedrukking:
- Het logo van de sponsor komt op de achterkant van het pak
- De bedrukking wordt uitgevoerd in het type Flex

3 Sweater
Merk: Hummel
Type: Kopenhagen Top Round Neck
Bedrukking:
- Het logo van de sponsor komt op de voorkant van de sweater
- De bedrukking wordt uitgevoerd in het type Flex
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4 Rokje
Merk: Reece
Kleur: Wit
Bedrukking:
- In overleg

5 Inspeelshirt
Merk: Hummel Sydney
Kleur: Zwart/grijs of Wit/zwart
Bedrukking:
- Het logo van de sponsor komt op de voorkant/achterkant
van het shirt
- De bedrukking wordt uitgevoerd in het type Flex

6 Tas
Merk: Hummel
Type: Andorra Elite
Kleur: groen/zwart
- Verstelbare draagriem met polstering
- Harde bodemplaat
- Separate zijvakken
- Zijden uni voor opdruk
- Hoogwaardige ribstop
Maat: 46x25x31cm
Óf
Merk: Hummel
Type: Spain Elite
Kleur: groen/zwart
Kleinere maat: 55x24x40cm
Bedrukking:
- De tas wordt bedrukt met de tekst: ‘DKV de Corridor’
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Voorbeeld reclamebord

Voorbeeld vriendenbord
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