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Voorwoord
De korfbalclub AKC Almelo (kortweg AKC) heeft in haar ruim 100 jarig bestaan in de stad
Almelo en de regio steeds een prominente plaats ingenomen. Door de recente prestaties en
ambities vervult de club onmiskenbaar een voortrekkersrol voor het korfbal in Twente. Dit
prestatie- en ambitieniveau is mogelijk door de ondersteuning van leden en vrijwilligers
maar nog veel belangrijker door de vele sponsoren.
AKC kent diverse vormen van sponsoring, welke wij graag willen presenteren aan u middels
deze sponsorbrochure. De baten van de sponsoring komen ten goede aan de club AKC met
als pijlers de topsport en de jeugd. Hierdoor is het mogelijk dat de selectie en de jeugdteams
op een zo hoog mogelijk niveau presteren. Vele ondernemers zijn u voor gegaan en zijn
overtuigd van het sponsoren van de club.
Wat wij voor u kunnen betekenen staat in deze brochure. Wellicht heeft u speciale verzoeken
of ideeën voor sponsoring, dan zijn wij graag bereid dit met u door te nemen. Wij hopen dat
u geboeid zult raken door het lezen van onze sponsorbrochure en over sponsoring met ons in
gesprek wilt komen.
Contactpersonen Sponsorcommissie AKC Almelo:
Rik Landhuis
Thijs van den Barg
Ramon Post
E-mail
Website
Facebook
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06-11953338
06-24444400
06-25044354

sponsorcommissie@akc-almelo.nl
www.akc-almelo.nl
www.facebook.com/akcalmelo
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Korfbal op hoog niveau
Als club streeft AKC het hoogste na en zet met haar selectie in op topniveau. Het eerste
team speelt dit seizoen op het veld Eerste klasse en in de zaal in de Overgangsklasse, het
twee na hoogste landelijke niveau in de korfbalsport. Tevens is dit het hoogste niveau
waarop clubs actief zijn binnen de regio Twente. Echter AKC wil vooruit en is onder leiding
van een ambitieus bestuur van plan om door te groeien naar een stabiele bespeler van de
Overgangsklasse. Hiervoor moet de vereniging investeren in de selectie, het kader maar
zeker ook de jeugdafdeling.
De jeugd is ook bij AKC de toekomst. Dit houdt concreet in dat de jeugdselectieteams op een
dusdanig hoog niveau moeten spelen, zodat op termijn jeugdspelers een geslaagde overstap
naar de selectie kunnen maken. Doordat onze selectie op een hoog niveau acteert, zien we
dat AKC een aantrekkingskracht heeft naar (jeugd)spelers van regioverenigingen, die het
niveau van onze vereniging verder verhogen.

Public relations
Doordat AKC als één van de weinige clubs in Twente op Overgangsklasse niveau speelt, staat
de club regelmatig in het middelpunt van de belangstelling. Het regionale dagblad Tubantia
volgt de club en plaats wekelijks verslagen over de gespeelde wedstrijd van AKC 1 en houdt
gedurende het seizoen interviews met de trainer/coach. Bij uitwedstrijden wordt vaak
verslaggeving verzorgd door de plaatselijke radio of tv uit de omgeving van de tegenstander.
De websites www.aavisie.nl (de site van Radio Almelo), www.sportintwente.nl
www.twentesport.com schenken regelmatig aandacht aan de prestaties van de club.

en

Daarnaast kent de club een actuele, goed bezochte website: www.akc-almelo.nl waarop
sponsors op gezette tijden voor het voetlicht worden gebracht via de rubriek ‘Sponsor in the
picture’ en middels banners op de home pagina. AKC is tevens actief op Facebook en middels
deze pagina wordt sponsors ook de mogelijkheid geboden om advertenties te plaatsen.
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Sponsorpakketten

(bedragen zijn per jaar)

De sponsoring van AKC is onderverdeeld in verschillende pakketten, ieder met zijn eigen
prijs en kenmerken. Uiteraard zijn maatwerkoplossingen mogelijk, we gaan dan ook graag
met u in gesprek om een op uw organisatie toegespitst pakket samen te stellen.

Hoofdsponsor .................................................... in overleg
Naamsverbinding
Reclame-uiting op kleding selectie (voorkant shirt)
2 reclamedoeken veld (constant) & zaal (thuiswedstrijd AKC 1)
Scorebord sponsoring (vaste scorebord veld)
Full screen advertentie op AKC TV (scherm kantine)
Prominente banner op de website www.akc-almelo.nl
Beschikking over 10 jaarkaarten per seizoen

-

Diamant sponsor................................................ € 2.500,Reclame-uiting op kleding selectie (achterkant shirt)
1 reclamedoek veld (constant) & zaal (thuiswedstrijd AKC 1)
Scorebord sponsoring (vaste scorebord veld)
Full screen advertentie op AKC TV (scherm kantine)
Prominente banner op de website www.akc-almelo.nl
Beschikking over 6 jaarkaarten per seizoen

-

Gouden sponsor ................................................ € 1.250,-

Reclame-uiting op kleding selectie (broekje / rokje)
1 reclamedoek veld (constant) & zaal (thuiswedstrijd AKC 1)
Full screen advertentie op AKC TV (scherm kantine)
Prominente banner op de website www.akc-almelo.nl
Beschikking over 4 jaarkaarten per seizoen

Ster sponsor ...................................................... € 300,-
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1 reclamedoek veld (constant) & zaal (thuiswedstrijd AKC 1)
Full screen advertentie op AKC TV (scherm kantine)
Banner op de website www.akc-almelo.nl
Beschikking over 4 jaarkaarten per seizoen
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Overige sponsorvormen

(bedragen zijn per jaar)

Scorebord sponsoring ........................................ € 175,Vermelding van naam of bedrijfslogo op het scorebord langs het
veld. Dit scorebord wordt gebruikt bij zowel jeugd als senioren
wedstrijden, optimale aandacht voor uw bedrijfslogo!
Overeenkomst voor 3 jaar.

Kleding sponsoring ............................................ in overleg
Reclame-uiting op wedstrijdtenue, trainingspakken of tassen van
senioren- of jeugdteams. Bedrag voor de kleding is afhankelijk
van de kledingkeuze. Overeenkomst voor 3 of 5 jaar.

Reclamedoek sponsoring ................................... € 175,Reclame-uiting op een sponsordoek (indicatie afm. 250 x 80 cm)
rondom het speelveld. Rondom het kunstgrasveld het gehele jaar
door en binnen in de zaal tijdens wedstrijden van AKC 1.
Overeenkomst voor 3 jaar, in het eerste jaar worden de kosten
voor het aanmaken van het doek ook in rekening gebracht
(indicatie is €30,-).

Wedstrijdbal ...................................................... € 50,Vermelding van de wedstrijdbalsponsor tijdens één thuiswedstrijd
in de zaal.

Reclame-uiting op website, Facebook of AKC TV v.a. € 25,Vermelding van het bedrijfslogo op www.akc-almelo.nl, AKC
Facebook en/of op het tv scherm in de kantine. Overeenkomst voor
1 jaar.
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