Gymnastiekvereniging
ALDO Westervoort
zoekt sponsors

U kunt ons helpen!

Gymnastiekvereniging ALDO
Missie
Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort stimuleert zoveel mogelijk mensen om zijn of haar sportieve
prestaties te verbeteren op een ongedwongen en laagdrempelige manier.

Presteren doe je samen
De club is heel trots op de dames die prachtig presteren tijdens de finales van de KNGU-wedstrijden.
Maar mogelijk nog trotser is ALDO op de hartelijke manier waarop de selectiedames met elkaar
omgaan. Want al lijkt turnen een individuele sport, de trainingen en wedstrijden vinden plaats in
groepsverband en de dames moedigen elkaar aan en zíjn er voor elkaar.

Gymsport is voor iedereen
Deze sportieve houding is representatief voor de hele vereniging. Afhankelijk van persoonlijke ambities
en voorkeuren wordt bij ALDO de gymsport beoefend als breedtesport, demonstratiesport of
wedstrijdsport. De meeste leden trainen voor bewegingsplezier, sociale contacten en/of gezondheid.
De vereniging heeft veel te bieden. Er wordt geturnd, gegymd en gedanst door ruim 200 leden in
verschillende leeftijdsgroepen.
Er zijn de volgende groepen:

















Ouder-peutergym (3 groepen)
Kleutergym
Meisjes turnen (6–8 jaar)
Meisjes turnen (7-11 jaar)
Meisjes turnen (8-11 jaar)
Meisjes turnen (12-16 jaar)
Meisjes voorselectie (7 t/m 12 jaar)
Meisjes selectie (8 t/m 17 jaar)
Jongens (5-8 jaar)
Jongens turnen (9-12+ jaar)
Dames en heren turnen
Streetdance for kids (4 t/m 6 jaar)
Streetdance for kids (7 t/m 11 jaar)
Jazz/streetdance voor tieners
Jazz dancegroep (35-65 jaar)
Fitgym

Activiteiten
ALDO geeft wekelijks trainingen aan de genoemde groepen en maakt het mogelijk dat de
selectiedames mee kunnen doen aan de KNGU-wedstrijden. Elk selectiemeisje doet mee aan minimaal
3 wedstrijden per jaar. De dansgroep voor tieners treedt regelmatig op bij verschillende evenementen.

Daarnaast organiseert de vereniging leuke activiteiten zoals de DEMO-DOE-DAG, de
clubkampioenschappen, het Sinterklaasfeest, een kamp etc. Tijdens de ouder-peutergymlessen zijn er
speciale themalessen en de Opa & Oma Kijkdag. Om zich te promoten geeft ALDO open lessen tijdens
de Nationale Sportweek, organiseren we extra activiteiten tijdens de Kindervakantieweek en
presenteert de vereniging zich bijvoorbeeld tijdens de Kerstmarkt, de Verenigingsmarkt en de open dag
van het Nieuwhof.

Inkomsten
Deze activiteiten worden betaald met de inkomsten van de vereniging: ALDO krijgt van elk lid
contributie en van de gemeente een subsidie. Maar dat is niet genoeg om alles te kunnen bieden wat
gewoon bij een turnvereniging hoort. We hebben voor het volgende uw financiële steun nodig:





Trainingspakken van de selectiedames
Trainingspakken voor de technische leiding
T-shirts voor bestuur en technische leiding
T-shirts voor de dansgroep

Bijkomend probleem is dat de kosten van bijvoorbeeld de zaalhuur steeds toenemen. En dat het steeds
moeilijker wordt om vrijwilligers te werven om jurylid te worden, waardoor ALDO hogere kosten maakt
om deel te nemen aan wedstrijden.
Het verhogen van de contributie is het laatste dat ALDO wil. Want iedereen moet kunnen meedoen aan
gymsport. Zonder hulp van sponsoren kan ALDO niet verder vooruit.

Sponsoring
Om voldoende inkomsten te generen heeft ALDO een aantal sponsorpakketten samengesteld. Zo kunt u
als sponsor kiezen wat bij uw budget en doelstellingen past. Uw eigen idee is ook heel welkom, elke
financiële steun helpt de vereniging weer vooruit. We bespreken graag de mogelijkheden (zoals
betalen in termijnen) met u om tot een maatwerk oplossing te komen.
Tot de pakketten behoren o.a.:







Pakket
Pakket
Pakket
Pakket
Pakket
Pakket

1: Hoofdsponsor
2: Sponsor
3: Superpartner
4: Partner
4: Kleine sponsor
5: Vriend van ALDO

eenmalig 2.000 euro
jaarlijks 500 euro (3 jaren)
eenmalig 600 euro
eenmalig 400 euro
eenmalig 50 euro
eenmalig 10 euro

Meisjes turnen 6-8 jaar

Pakket 1: Hoofdsponsor
Op onze nieuwe trainingspakken kan uw logo staan! Als hoofdsponsor biedt u veel financiële steun aan
de vereniging en daarvoor geeft ALDO ook zoveel mogelijk aan u terug. Naast grote dankbaarheid krijgt
u de meest prominente posities voor publiciteit.
Prijs: eenmalig € 2.000
Duur van onze tegenprestaties: 5 jaar
Als u ons dit bedrag in één keer kunt bieden, zijn wij in de mogelijkheid om alle trainingspakken in één
keer aan te schaffen. Dat heeft als voordeel dat alleen úw logo op de trainingspakken zullen komen,
naast die van ALDO. Uw logo wordt in wit geprint op de donkerblauwe trainingspakken. Het logo van
ALDO komt op de voorkant aan één zijde. Op de andere zijde kan uw logo komen. Een andere
mogelijkheid is dat uw logo achterop het trainingspak wordt gedrukt. Het voordeel hiervan is dat uw
logo dan héél goed zichtbaar is.
Er zitten dit seizoen 21 meisjes in de selectie. Elk selectiemeisje doet mee aan minimaal drie
wedstrijden per jaar. Wanneer de meisjes in de finale komen hebben ze een extra wedstrijd. Dat is in
seizoen 2014-2015 het geval bij 9 meisjes. Ook de technische leiding draagt bij elke wedstrijd het
trainingspak. Uw logo zal dus vaak worden gezien door de deelnemers, de organisatie en toeschouwers.
Onze tegenprestaties:









Uw logo op álle trainingspakken
Onderschrift bij uitingen van ALDO (bijv. met dank aan onze hoofdsponsor <uw bedrijfsnaam>)
Uw logo met link naar uw website op de homepage van de website van ALDO
Uw logo plus gratis advertentie in elke nieuwsbrief (4x per jaar)
Op Facebook (66 likes) een gratis advertentie (2x per jaar)
We versturen een persbericht om u te bedanken in regionale media
Na elke wedstrijd sturen we bij het persbericht voor de regionale media foto’s van de selectie
in trainingspak
1 optreden/demo per jaar van 20 minuten door onze dansgroep



Als u een vlag of banner heeft zullen we die bij elk evenement plaatsen in de zaal

Streetdance for kids 4 t/m 6 jaar

Pakket 2: Sponsor
Samen met andere sponsoren maakt u het ALDO mogelijk om trainingspakken aan te schaffen. Uw logo
wordt in het wit gedrukt op de achterzijde van de donkerblauw trainingspakken, samen met de logo’s
van enkele andere sponsoren.
Prijs: jaarlijks € 500
Duur: 3 jaar
Duur van onze tegenprestaties: 5 jaar

Onze tegenprestaties:







Uw logo op de achterzijde van álle trainingspakken
Uw logo met link naar uw website op de homepage van de website van ALDO
Uw logo plus gratis advertentie in elke nieuwsbrief (4x per jaar)
We versturen een persbericht om u te bedanken in regionale media
1 optreden/demo per jaar van 20 minuten door onze dansgroep
Als u een vlag of banner heeft zullen we die bij elk evenement plaatsen in de zaal

Pakket 3: Superpartner
Om tijdens wedstrijden en evenementen goed herkenbaar te zijn, heeft ALDO nette shirts nodig voor
het bestuur en de technische leiding met het logo erop. Met uw eenmalige financiële steun kunnen we
mooie shirts aanschaffen en bedrukken met uw logo en het logo van ALDO. Het logo van ALDO komt
voorop en uw logo kan groot worden afgedrukt op de achterkant.

Prijs: eenmalig € 600

Duur van onze tegenprestaties: 3 jaar
Onze tegenprestaties:





Uw logo op de shirts van de technische leiding en het bestuur
Uw logo met link naar uw website op de sponsorpagina van de website van ALDO
We versturen een persbericht om u te bedanken in regionale media
Als u een vlag of banner heeft zullen we die bij elk evenement plaatsen in de zaal

Optreden dansgroep tijdens de Multiculturele Markt

Pakket 4: Partner
Voor de aanschaf van shirts voor de tien dames van onze dansgroepen zijn we op zoek naar een
sponsor. Met uw eenmalige financiële steun kunnen we mooie shirts aanschaffen en bedrukken met uw
logo en het logo van ALDO.

Prijs: eenmalig € 400
Duur van onze tegenprestaties: 3 jaar

Onze tegenprestaties:






Uw logo op de tien shirts van de dansgroepen die meerdere keren per jaar optreden
Uw logo met link naar uw website op de sponsorpagina van de website van ALDO
We versturen een persbericht om u te bedanken in regionale media
1 optreden/demo per jaar van 20 minuten door onze dansgroep
Als u een vlag of banner heeft zullen we die bij elk evenement plaatsen in de zaal

Pakket 5: Kleine sponsor
U gunt de verenging meer financiële zekerheid, maar kunt misschien niet zoveel missen. Als kleine
sponsor kunt u toch echt helpen! Elke bijdrage geeft mogelijkheden om kleding aan te schaffen en
leuke activiteiten te organiseren.
Prijs: eenmalig € 50
Duur van onze tegenprestaties: 1 jaar

Onze tegenprestaties:



In onze eerstvolgende nieuwsbrief mag u een advertentie plaatsen
Uw logo met link komt op de sponsorpagina van de website van ALDO

Sinterklaasfeest ouder-peutergym

Pakket 6: Vriend van ALDO
Is uw budget beperkt, maar wilt u toch ALDO helpen om verder vooruit te komen? Wordt dan vriend van
ALDO.
Prijs: eenmalig € 10
Duur van onze tegenprestaties: 1 jaar

Onze tegenprestatie:


Uw bedrijfsnaam met link komt op de sponsorpagina van de website van ALDO

Wilt u meer informatie?
ALDO hoopt dat ook u een steentje kunt bijdragen aan het plezier dat alle leden elke week weer
hebben bij de vereniging. U kunt met vragen over sponsoring terecht bij Marije Hendriks, algemeen
bestuurslid ALDO. E-mail: mc.hendriks@hotmail.com

Bij voorbaat hartelijk bedankt!

