Sponsorpakketten VITA 2000 Baarn
Club van 100 – EUR 100 per jaar
Max. 100 sponsoren
Overeenkomst 1 jaar
Voor wie: iedereen (familie, vrienden van de sporters, andere betrokkenen etc.)
Tegenprestatie 100 euro:
 Jaarlijks event
 De Club van 100 mag bepalen waar het geld van de Club van 100 aan besteed wordt
 Mogelijkheid tot vastlegging van een periodieke gift voor een periode van minimaal 5 jaar,
hiermee kan de gift fiscaal aftrekbaar zijn
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/giftaftrekken)
Brons – EUR 250 per jaar
Onbeperkt aantal sponsoren Overeenkomst 1 jaar
Voor wie: kleine/middelgrote bedrijven
Tegenprestatie 250 euro:
 Logo op roll-up banner, die bij de entree van de zaal staat en meegaat naar wedstrijden en
evenementen georganiseerd door VITA 2000 Baarn
 1x per jaar post op social media (Facebook, Instagram) met, indien gewenst, mogelijkheid tot
aanleveren van eigen content
 Vermelding op de aparte sponsorpagina op de website van VITA 2000 Baarn waarbij
doorgelinkt wordt naar het desbetreffende bedrijf / de eigen website
Zilver – EUR 500 per jaar
Max. 4 sponsoren
Voor wie: kleine/middelgrote bedrijven

Overeenkomst 2 jaar

Tegenprestatie 500 euro:
 Logo op sporttas die trainers gebruiken en te koop is in webshop voor leden
 Logo op roll-up banner, die bij de entree van de zaal staat en meegaat naar wedstrijden en
evenementen georganiseerd door VITA 2000 Baarn
 2x per jaar post op social media (Facebook, Instagram) met, indien gewenst, mogelijkheid tot
aanleveren van eigen content
 Vermelding op de aparte sponsorpagina op de website van VITA 2000 Baarn waarbij
doorgelinkt wordt naar het desbetreffende bedrijf / de eigen website
Goud – EUR 750 per jaar
Max. 2 sponsoren
Voor wie: middelgrote/grote bedrijven

Overeenkomst 2 jaar

Tegenprestatie 750 euro:
 Logo op T-shirt/polo die trainers gebruiken en te koop is in webshop voor leden
 Logo op roll-up banner, die bij de entree van de zaal staat en meegaat naar wedstrijden en
evenementen georganiseerd door VITA 2000 Baarn
 3x per jaar post op social media (Facebook, Instagram) met, indien gewenst, mogelijkheid tot
aanleveren van eigen content
 Vermelding op de aparte sponsorpagina op de website van VITA 2000 Baarn waarbij
doorgelinkt wordt naar het desbetreffende bedrijf / de eigen website

Platinum – EUR 1.500 per jaar
Max. 1 sponsor
Voor wie: middelgrote/grote bedrijven

Overeenkomst 2 jaar

Tegenprestatie 1.500 euro:
 Logo op trainingspak en trui van trainers en die te koop is in webshop voor leden
 Logo op roll-up banner, die bij de entree van de zaal staat en meegaat naar wedstrijden en
evenementen georganiseerd door VITA 2000 Baarn
 4x per jaar post op social media (Facebook, Instagram) met, indien gewenst, mogelijkheid tot
aanleveren van eigen content
 Vermelding op de aparte sponsorpagina op de website van VITA 2000 Baarn waarbij
doorgelinkt wordt naar het desbetreffende bedrijf / de eigen website
 Tegenprestatie op maat! Bijvoorbeeld: demonstratie selectiegroep tijdens bedrijfsevent zoals
het Sinterklaasfeest

