Sponsoring 2018

Sportpark “De Warande”
Goorloopweg 4
5707 EZ Helmond

TV Shaile
KvK Eindhoven 40235072
Bank : NL75RABO 0171044819
0492-525009
E-mail: sponsor@shaile.nl
SPONSOR CONTRACT TV SHAILE

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Telefoonnummer

Mobiel :

Datum start contract

E-mail adres

Bovengenoemde sponsor is bereid TV Shaile te steunen voor het volgende bedrag, of op de
volgende manier:
Omschrijving van het/de gesponsorde bedrag/dienst:
Het volgende is afgesproken: (z.o.z. voor details en uitleg)

( ) Sponsor wil GEEN naamsvermelding
* eerdere advertentie gebruiken/contact opnemen voor nieuwe advertentie
(graag doorhalen wat niet van toepassing is) eventueel materiaal mailen naar sponsor@shaile.nl
(Formaat: high-res PDF, EPS of PSD)

U kunt dit bedrag betalen aan commissieleden die bij u langskomen, zij zullen deze
overeenkomst invullen en achterlaten voor uw boekhouding. U kunt er ook voor kiezen om
het bedrag over te maken : IBAN: NL75RABO 0171044819 t.a.v. TV Shaile
Het bestuur en sponsorcommissie van TV Shaile bedanken u hartelijk voor deze
bijdrage. Wij vinden het een eer om u te mogen benoemen tot officiële sponsor van
onze vereniging!
Ondertekening:
Sponsor:

Sponsorcommissie:

________________

J. Peerlings
__________________

Sponsoring 2018
Uitleg verschillende sponsorvormen:
Allereerst bedanken wij u voor uw interesse en steun voor TV Shaile.
De opbrengsten van deze sponsoring komen volledig ten goede aan de activiteiten binnen
onze vereniging!
Sponsoring middels goederen:
We zijn uiteraard ook blij met goederen!, Bijvoorbeeld voor een loterij.Wij zorgen voor een
passende tegenprestatie!
Sponsoring middels advertentie bord 1: (€ 150,-)
Wij maken met u een reclamebord dat naast de banen komt te hangen. De eenmalige kosten
voor het maken van het bord bedragen € 50,-. De jaarlijkse kosten bedragen € 150,- Het
eerste jaar draagt u dus € 200,- bij, het 2e en daaropvolgende jaren € 150,Het betreft een bord met de afmetingen 120x50
Sponsoring middels advertentie bord 2: (€ 200,-)
Wij maken met u een reclamebord dat naast de banen komt te hangen. De eenmalige kosten
voor het maken van het bord bedragen € 110,-. De jaarlijkse kosten bedragen € 200,Het eerste jaar draagt u dus € 310,- bij, het 2e en daaropvolgende jaren € 200,Het betreft een bord met de afmetingen 200x50
Voor bovenstaande geld dat u ook vernoemd wordt op onze druk bezochte website!
Banieren, Mastvlaggen:
Langs de palen een banier, mastvlag van 3 meter hoog en 50 cm breed.
Eenmalige maakkosten € 175, jaarlijkse kosten € 225,00. Per mast.
Windvangers:
Windvanger 2 x 6 meter eenmalig € 380,- Jaarprijs € 300,- Baan 2-10
Windvanger 2 x 12 meter eenmalig € 520,- Jaarprijs € 500,- Baan -10
Overige:
-

U kunt een baan vernoemen naar uw bedrijfsnaam. De prijs bedraagt € 100,- per baan
Uw naam of bedrijfsnaam op het “Club van 50” bord, bij de bar. € 50,Competitie sponsoring mogelijk. Bijvoorbeeld de interne competitie. Prijzen in overleg
Personeelsfeestje als sponsor op onze club? Wij verzorgen voor €50,- de bar tegen de
geldende consumptieprijzen, de banen krijgt u van ons!! Catering ook mogelijk!

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW / zonder BTW , aangezien TV Shaile
niet BTW plichtig is. Dit contract is tevens uw boekhoudkundig bewijs.
Mocht u echter een factuur willen ontvangen dan zorgen wij daarvoor!

Speciaal voor de sponsoren wordt er een jaarlijkse activiteit georganiseerd. Hierover wordt u tijdig op de
hoogte gesteld.

