Jeugdactiviteiten
Aandacht voor de jeugd is belangrijk
bij Springfield, sporten is goed en
leuk en zou beschikbaar moeten zijn
voor elk kind. Een teamsport,
balvaardigheid, leren van winnen én
leren van verliezen zijn belangrijke
ontwikkelingen voor een kind.

Waarom zou u Springfield sponsoren?
Als u Springfield sponsort dan helpt u
zodat we kunnen investeren in onze
Springfieldfamilie, de maatschappelijke
betrokkenheid van de club in de
gemeente, maar bovenal om te kunnen
investeren in onze jeugd. Want onze
jeugd heeft de toekomst!

Springfield als (familie)vereniging
Springfield is een vereniging die in
1967 in Berlicum is ontstaan door een
fanatieke vriendenclub met veel liefde
voor de basketbalsport. In de loop van
de jaren is Springfield uitgegroeid tot
een club met ruim 200 leden die actief
zijn op zowel landelijk als regionaal
niveau.
Deze passie, het samen doen, het
'spelletje' en de binding met
Springfield als vereniging vindt u ook
terug bij de leden. Van velen spelen ook
familieleden en vrienden bij
Springfield, er bestaan zelfs hele
'Springfieldgezinnen'. Veel spelers die
ooit begonnen zijn als jeugdspeler
blijven of keren later terug om in de
senioren of recreanten teams te spelen.
Ook zijn er behoorlijk wat leden die,
inmiddels uitgevlogen zijn en buiten
Berlicum wonen, tóch elke keer de tijd
nemen om in Berlicum te komen trainen en
spelen.
Kortom een betrokken club waar
gezelligheid én presteren samen komt!

Hiervoor organiseert Springfield
o.a.:
•
'Basketball So Cool' waar
kinderen van 4 t/m 6 jaar op een
laagdrempelige manier kennis
maken met basketbal;
•
Scholentoernooi voor de
basisscholen uit Berlicum en
Middelrode waar we trainingen
verzorgen op de gymles.
Afsluiten een scholentoernooi in
de Run met honderden kinderen;
•
Maatschappelijke en sportieve
clinics.
Bijvoorbeeld Henk Pieterse, exinternational, die een
basketbalclinic heeft gegeven
met het thema ‘pest mij maar’.
Deze activiteiten voor de jeugd
hebben twee kanten, sporten is
gezond & toon respect voor
elkaar;
• Opleidingen voor

trainers/coaches om de
kinderen ook kwalitatieve
trainingen te bieden.

Maatschappelijk betrokken
Bij Springfield gaat het niet enkel
over het basketballen zelf. We
willen ook wat terugdoen voor onze
lokale gemeenschap. Voorbeelden
hiervan zijn ons eigen G-team en de
Samenloop voor Hoop in 2017 die wij,
als eerste sportvereniging, hebben
georganiseerd in strijd tegen
kanker.

Tarieven/mogelijkheden
Vorm

1 jaar

2 jaar

3 jaar

€ 2.500,-

€ 4.500,-

€ 6.000,-

€ 400,-

€ 750,-

€ 1.050,-

€ 250,-

€ 450,-

€ 600,-

Tenuesponsor

n.v.t.

n.v.t.

€ 1.200,-

Warmloopshirts

n.v.t.

n.v.t.

€ 46,95

Hoofdsponsor
Div. mogelijkheden voor
uitingen
Subsponsor
Incl. uiting met
sponsorbord/-doek op
prominente plaats
Bordsponsor

p/s
Advertentiesponsor

€ 100,-

€ 120,-

€ 150,-

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

Vermelding op website
Sponsoring natura

Tegenprestatie
Bij iedere sponsorvorm
bieden wij onderstaande
tegenprestaties aan:
•
•
•
•

Vermelding website incl.
link naar bedrijfswebsite
Vermelding Basketball-app
Vermelding social media
incl. interview
warmloopshirts

Voorbeelden sponsoruitingen
• Bedrijfslogo op bord aan de
muur
• Bedrijfslogo op ballenkar
• Bedrijfslogo op muziekkast
• Bedrijfslogo op
basketbaltoren
• Bedrijfslogo op tenues
• Bedrijfslogo op sporttassen
• Bedrijfslogo op
warmloopshirts

Informatie
Penningmeester@bvspringfield.nl
Peter van Eijndhoven, Ruud Mathijssen, Arjan van de Wijgert &
Freek van de Veerdonk

