Sponsoring KV Nikantes
KV Nikantes is de korfbal en Jeu de Boules vereniging in Hoogvliet met een ledenbestand van ongeveer
260 personen. Onze accommodatie is gelegen aan de Botreep 10 in de groene wijk Zalmplaat.
Wij beschikken over een kunstgras- (hoofdveld) en een groot grasveld met een eigen gezellige kantine
en ruime douche gelegenheid grenzend aan het hoofdveld. Daarnaast beschikken wij over Jeu de
Boules buitenbanen. Ook hebben wij een eigen Jeu de Boules hal met verwarming. Hierdoor kunnen
wij het hele jaar door Jeu de Boulen. Bij Nikantes is het mogelijk om te Jeu de Boulen met grote groepen.
Tevens hebben wij een multifunctioneel Beachcourt, waarop Beachvoetbal, Beachhandbal,
Beachvolleybal en Beachkorfbal kan worden gespeeld.
KV Nikantes is nog een echte vereniging met veel vrijwilligers, welke naast hun sportieve prestaties ook
bereid zijn zich vele uren in te zetten voor hun club. Tevens ondersteunen wij jaarlijks veel sociale
activiteiten voor jongeren en ouderen uit de wijk, waarbij gedacht moet worden aan Schoolkorfbal
toernooien, Jeu de Boules toernooien, Sport- en spel clinics op woensdagmiddag, Jeugdkamp, etc.
Om deze doelstellingen te realiseren zijn wij mede afhankelijk van financiële injecties van goed willende
sponsors, welke hun goede naam graag verbonden zien worden aan een beschaafde en goed
georganiseerde vereniging als Nikantes. Om u mee te nemen in onze gedachten hebben wij een aantal
voorstellen van sponsoring uitgewerkt.
Sponsorpakketten;
U kunt kiezen uit een aantal sponsorpakketten, die ieder op zich de uitstraling van uw bedrijf garanderen
op en rond de velden van onze accommodatie. Wij zullen met respect uw reclame uitingen tonen en
deze schoon en in goede staat houden voor de duur van het contract. Wij hopen dat u in dit info bulletin
een sponsorpakket naar uw keuze kunt vinden. Uiteraard kunnen wij ook, in overleg, tot een op maat
gesneden pakket komen, welke volledig kan aansluiten op uw wensen.

Sponsorpakket 1
Wedstrijdbal
KV Nikantes biedt u het volgende sponsorpakket aan;
• Namens u of uw bedrijf wordt een wedstrijdbal voor een competitie- of
bekerwedstrijd van een van onze teams aangeboden, hierbij zal uw naam of
bedrijfsnaam meerdere malen worden vermeld.
• Toegang voor u en een introducee bij deze wedstrijd.
Kosten hiervoor bedragen;
Wedstrijdbal met naamsvermelding voor de wedstrijd € 50,= (per bal)

Sponsorpakket 2

Reclame langs het hoofdveld
KV Nikantes biedt u het volgende sponsorpakket
aan;
• Reclamedoek van 1x3 meter voor een periode van
minimaal 3 jaar, langs het hoofdveld.
• Circulerende advertentie met link naar uw
organisatie op onze website.
• Naamsvermelding in onze accommodatie.
• Uw bedrijfsnaam en logo op onze kantine TV.
• Toegang bij elke thuiswedstrijd van ons 1e team.
Kosten voor dit minimaal drie jarig contract
bedragen;

Reclamedoek, eerste seizoen € 75,= • volgende twee seizoenen € 60,= per seizoen

Sponsorpakket 3
Shirtsponsor
KV Nikantes biedt u het volgende sponsorpakket aan;
• Shirtsponsor voor een periode van minimaal 3 jaar met vermelding van
uw bedrijfsnaam en bedrijfslogo op het wedstrijdshirt van uw team.
• Reclamedoek van 1x3 meter, langs het hoofdveld.
• Ingelijst wedstrijdshirt t.b.v. uw eigen kantoor of promotie doeleinden.
• Circulerende advertentie met link naar uw organisatie op onze website.
• Naamsvermelding in onze accommodatie.
• Uw bedrijfsnaam en logo op onze kantine TV.
• Toegang bij elke thuiswedstrijd van “uw” sponsorteam, maar zeker ook
ons 1e team.
• Het laten wapperen van een, door u aangeleverde, vlag(gen), langs ons
hoofdveld.
Kosten voor dit minimaal drie jarig contract bedragen;
Eerste seizoen € 750,= • volgende twee seizoenen € 600,= per seizoen.

Sponsorpakket 4
Toernooi sponsor
KV Nikantes biedt u het volgende sponsorpakket aan;
• Namens u of uw bedrijf wordt een toernooi uitgeschreven, dit kan zowel voor korfbal als Jeu de Boules
zijn. Uw naam of bedrijfsnaam zal worden vermeld op flyers en andere uitingen voor dit toernooi.
Daarnaast zal uw naam of bedrijfsnaam meerdere malen worden gecommuniceerd tijdens het toernooi.
• Toegang voor u en een introducee gedurende de toernooi dag.
• Mogelijkheid tot uitreiking van de prijzen aan het eind van het toernooi.
Kosten nader te bepalen i.o.m. het bestuur en de sponsorcommissie

Voor de pakketten 2 t/m 4 geldt tevens;
Als sponsor van Nikantes bieden wij u de mogelijkheid tot
het gebruik maken van ons sportcomplex voor het
organiseren van uw activiteit. Denk bijvoorbeeld aan een
bedrijfstoernooi, (avond) wedstrijd of clinic.
U kunt gebruik maken van onze sportvelden met verlichting
en doucheruimtes, kantine, spelbenodigdheden en andere
faciliteiten. Uiteraard behoort, in nader overleg, ook het
Beachcourt tot de mogelijkheid.
Kosten en beschikbaarheid is te allen tijden nader te bepalen i.o.m. de sponsorcommissie en
het bestuur.

Wij hopen u middels dit info bulletin voldoende inspiratie te hebben gegeven betreffende sponsoring
van onze vereniging en zijn verheugt u als sponsor te mogen begroeten. Voor aanvullende informatie
of het maken van een afspraak stuurt u een e-mail naar sponsoring@nikantes.nl of
jaco.meijboom72@gmail.com
Bedankt voor uw interesse,
Enrico Stout en Jaco Meijboom

