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Voorwoord. 

 
Als vereniging proberen we zo gezond mogelijk te blijven en tegelijkertijd de kosten voor onze leden 
zo betaalbaar mogelijk te houden. De (jaarlijkse)kosten variëren van tenues, ballen, zaalhuur, 
jeugdactiviteiten, clinics, competitiegelden, tablets en cursussen.   
Wij vragen u als mogelijke sponsor hieraan bij te dragen, want zonder acties en sponsorgelden is het 
niet gemakkelijk voor met name de jeugd van BV Voorne zich optimaal te ontwikkelen en te 
behouden voor de club. Daarnaast wil de vereniging ook toegankelijker worden voor jeugd die gezien 
hun gezinssituatie wat minder te besteden heeft en zich niet kan veroorloven de contributie van een 
(sport)club te bekostigen.  

 

Inleiding 

 
Voor u ligt het sponsorplan van Basketball Vereniging Voorne (BV Voorne). BV Voorne wil 
bedrijven verschillende mogelijkheden bieden om op een financieel aantrekkelijke manier 
publiciteit te genereren. In dit plan wordt een aantal opties gegeven die ervoor kunnen zorgen 
dat de naamsbekendheid van uw bedrijf vergroot word ten u met uw bedrijf iets kunt betekenen 
voor een kleine sportclub in Brielle. Wanneer deze opties niet voldoen aan uw wensen kijken 
we in overleg naar een maatwerkoplossing. 
Met de vergoedingen die BV Voorne ontvangt kunnen zaken gefinancierd worden die direct 
ten goede komen aan de (jeugd)leden van de vereniging. Deze vergoedingen worden dan 
gebruikt om bijvoorbeeld de volgende zaken te kunnen financieren binnen BV Voorne: 

 
➢ Financiering van nieuwe materialen. 
➢ Financiering van activiteiten en toernooien. 
➢ Financiering van de vaste lasten. 

➢ Financiering van uniforme sportkleding 
➢ Financiering van opleiding en ontwikkeling van trainers, coaches en bestuursleden 
➢ Financiering van contributie en andere kosten van jongeren in achterstandsituaties 

 
In dit sponsorplan zal worden toegelicht hoe we dit bij BV Voorne aanpakken en zal worden 
omschreven op welke manier uw naam of die van uw werkgever kan worden toegepast. 
Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg met de sponsorcommissie van BV Voorne een 
maatwerk sponsorplan op te zetten speciaal voor uw bedrijf.  Hiervoor vragen wij u contact op 
te nemen met het bestuur van BV Voorne via bestuur@bvvoorne.nl.  
 

mailto:bestuur@bvvoorne.nl
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Afb 1. Score 
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H.1. Basketbal 

Basketball is een wedstrijdsport, die in 1891 in de Verenigde Staten is uitgevonden. 
De sport wordt gespeeld door twee teams van elk vijf spelers in het veld en maximaal 7 
wisselspelers op de bank. Bij vrijwel elk fluitsignaal kan worden gewisseld. Het doel van het 
spel is om de basketbal te veroveren en deze in de basket van de tegenstander te gooien. 
Hiermee zijn op verschillende manieren punten te verdienen namelijk: een vrije worp (1 punt), 
een lay-up (2), een schot binnen de 3 punter lijn (2) of een schot buiten de 3 punter lijn (3). Het 
veld is 28 bij 14 meter groot en de basket hangt op 2,048 meter (10 feet) hoogte. 
Competitiewedstrijden worden uitsluitend binnen gespeeld maar basketbal is ook een sport die 
goed buiten gespeeld kan worden. De overkoepelende organisatie in Nederland de 
Nederlandse Basketbal Bond (NBB) werd in 1947 opgericht. Tot op de dag van vandaag is 
basketball een kleine sport in Nederland. In 2015 waren er in Nederland ruim 50.000 leden 
verdeeld over 352 verenigingen. Het aantal voetballers in Nederland is circa 1.2 miljoen en 
voor Hockey is dit ongeveer 250.000.  
Een leuk feitje is dat de club Blue Stars in 1969 de eerste basketball vereniging werd met een 
shirtsponsor.  

H.2. BV Voorne 

Basketball Vereniging Voorne ook wel BV Voorne is de basketbal verenging uit Brielle. BV 
Voorne is opgericht in 1975 en is na ruim 40 jaar, ondanks dat teamsporten minder populair 
lijken te worden, nog steeds heel actief. Momenteel bestaat de vereniging uit 8 teams, die zijn 
verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën. Er zijn op dit moment 2 seniorenteams  Het 

herenteam team speelt 4de klasse regionaal en het damesteam van BV Voorne komt uit in de 

3ste klasse. Alle jeugdteams, variërend van U18 ( U staat voor Under en het getal voor de 
leeftijd) tot U10 spelen in de regionale competitie. Sinds de laatste reunie heeft BV Voorne ook 
een recreantenteam, bestaande uit veelal oudleden die wekelijks op donderdagavond 
recreatief een balletje gooien.  

Elk jaar organiseert BV Voorne minimaal 2 tournooien. Naast het  Nieuwjaarstoernooi wordt in 
juni jaarlijks een afsluitend tournooi georganiseerd waar jong & oud, familie, vrienden en 
exleden van harte welkom zijn.. BV Voorne bestaat momenteel uit ± 110 leden van wie het 
merendeel woonachtig is op Voorne Putten. De teams van BV Voorne spelen hun 
thuiswedstrijden  in Sportcomplex de Dukdalf gevestigd in Brielle.  

 
 
Alle sponsormogelijkheden vindt u onder hoofdstukken 3 en 4.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sport
http://nl.wikipedia.org/wiki/1891
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H.2.1. Organisatie BV Voorne. 

 
 

Bv Voorne heeft op dit moment een bestuur bestaande uit 4 mensen. Henriette Bosman is 
verantwoordelijk voor het secretariaat en de ledenadministratie. Hans Pieter van der Merwe is 
penningmeester, Mirjam Bakkes is verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat en sponsoring en 
Jelle Jippe Holwerda is voorzitter. Er is zijn op dit moment vacatures voor de functies van voorzitter, 
website beheerder en technische commissie.    
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H.3. Wat heeft BV Voorne te bieden. 

 
Basketball Verenging Voorne heeft meerdere opties te bieden aan mogelijke sponsors. Deze  

opties staan hieronder kort uitgelegd. In het volgende hoofdstuk staat beschreven wat BV 

Voorne als tegenprestatie zou willen zien voor deze reclame. 

H.3.1. Tenue sponsoring. 
 

De wedstrijd tenues worden tijdens de wedstrijden van de teams van BV Voorne gedragen.  
Als sponsor  zorgt u er mede voor dat een team gedurende 3 jaar de naamsbekendheid van 
uw bedrijf vergroot en er professioneel uit ziet met uw bedrijfsnaam/logo op het tenue. De 
teams zullen in diverse sporthallen in de regio Zuid-Holland hun wedstrijden spelen. Hierdoor 
zal uw bedrijf meer bekendheid krijgen binnen deze regio. Bij het spelen van de wedstrijd zullen 
zowel de supporters van BV Voorne als van de tegenstander uw naam/logo zien. Hoewel dit 
nog niet bij alle teams gebeurt, verschijnen er  tevensregelmatig wedstrijdverslagen in lokale 
kranten en op facebook, met foto van het team, dus dat is een prettige bijkomstigheid voor  u 
als sponsor.  
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H.3.2. Website reclame op www.bvvoorne.nl 
 

BV Voorne beschikt over een eigen website en facebookpagina die regelmatig up to date 
worden gehouden. Op de website vindt u ondermeer:  

 
➢ Wedstrijd uitslagen. 
➢ Wedstrijd verslagen. 
➢ Team informatie. 
➢ Nieuwsbrieven. 
➢ Sponsors 

 
Veel leden, familie en bekenden bezoeken regelmatig de website. Deze website is ook gelinkt 
aan de website van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) waardoor ook bezoekers van 
buiten de vereniging de website kunnen bezoeken. De website van BV Voorne wordt vaak 
bekeken. Met een banner/bedrijfspresentatie van uw bedrijf op de website van BV Voorne met 
eventueel een link naar uw website kunnen potentiele klanten u en uw website  eenvoudiger 
vinden en benaderen. 

H.3.3. Spandoeken in sporthal de Dukdalf (Overleg noodzakelijk met Gem. Brielle) 
 

Een van de meest bekende sponsorvormen was lange tijd het plaatsen van een reclamebord 
langs het (hoofd)veld in sporthal de Dukdalf. De borden werden tijdens wedstrijden 
opgehangen aan de muren van de sporthal. Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik 
gemaakt van spandoeken.  De spandoeken worden alleen opgehangen op wedstrijddagen. 
Een wedstrijddag duurt over het algemeen van 9.00 uur tot 18.00 uur. Uw spandoek hangt de 
hele dag in zicht van de bezoekers van de Dukdalf. Een sponsor kan zelf een spandoek leveren 
of dit in overleg met BV Voorne laten maken. Er kan  een overeenkomst worden gesloten van 
1 tot 3 seizoenen.  

 

H.3.4. Sponsering wedstrijdbal/materiaal sponsoring 
 

Bij het sponsoren van een wedstrijdbal wordt gedurende het seizoen een vermelding gedaan 
op de website met daarbij een vermelding van de bijbehorende wedstrijd. In het 
wedstrijdverslag wat op de website, facebook en in het Briels Nieuwsland wordt geplaatst 
wordt de sponsor genoemd. 

Voor de trainingen en wedstrijden is veel materiaal nodig. U kunt hierbij denken aan ballen, 
ballenwagens, basketballbrillen, trainingshesjes enz enz. Een bijdrage aan het benodigde 
materiaal is belangrijk voor de club en eventuele sponsoring is zichtbaar en direct bruikbaar 
voor onze teams. 

 

H.3.5. Vrienden van BV Voorne 
 

Als vriend van BV Voorne kunt u BV Voorne een belangrijke bijdrage leveren aan de 
vereniging. Voor een bedrag van 50 euro per seizoen wordt uw (bedrijfs)naam vermeld op de 
website van BV  Voorne. Daarnaast ………………………. ( uitnodiging bbq ??, shirt? ) 
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H.4. Sponsor mogelijkheden. 

H.4.1. Hoofdsponsor. 

• Bedrijfsnaam verbonden aan clubnaam (optie in overleg) 

• Shirtsponsor heren 1 (shirt of tenue)? 

• Teamfoto heren 1 op website met logo op shirts 

• Twee spandoeken  in de sporthal 

• Vermelding op alle clubposters 

• Banner/bedrijfspresentatie op www.bvvoorne.nl 
 

Kosten in overleg 
 

H.4.2. Teamsponsor. 

• Shirtsponsor (shirt of tenue)? van een team met uitzondering van heren 1 

• Spandoek in sporthal tijdens wedstrijddag. 

• Banner op team pagina op www.bvvoorne.nl 

• Teamfoto op website met logo op shirts 

Kosten: in overleg 

H.4.3. Toernooisponsor. 

• Bedrijfsnaam verbonden aan toernooi 

• Reclameborden in sporthal tijdens toernooi 

• Naam in toernooi publicaties 

• Banner op www.bvvoorne.nl 
 

Kosten: In overleg 
 

H.4.4. Overige sponsor mogelijkheden. 

Wedstrijdbal Heren 1 sponsoren € 50,- 
Vermelding wedstrijdverslag wat op website komt en in Briels Nieuwsland 

Spandoek € 50,- per meter per jaar, excl. aanschafkosten  spandoek 

Club van 50 € 50,- 
Banner sponsoring € 50,- 
Mecenas in overleg 

Merchandising in overleg 

http://www.bvvoorne.nl/
http://www.bvvoorne.nl/
http://www.bvvoorne.nl/

