SPONSORING VALENTIJNSCUP
Valentijnscup
Jaarlijks organiseren wij als kleine vereniging, SV Donkerbroek gymnastiek, een groot sportevenement:
De Valentijnscup.

De Valentijnscup is een tweedaags acrogymtoernooi. Teams komen uit heel Nederland. Afgelopen jaren
kwamen er tevens teams uit België, Duitsland en Engeland. Deze teams ontvangen bij deze editie van het
toernooi uiteraard een uitnodiging. Een sporttoernooi met een (inter)nationaal tintje!
Tijdens dit evenement zijn alle ouders en kinderen van de discipline acrogym in touw. Iedereen draagt zijn of
haar steentje bij om er een fantastisch toernooi van te maken.
De organisatie is in handen van een projectteam. Deze bestaat uit verschillende functies binnen de afdeling
gymnastiek. Er is een draaiboek opgesteld en taken worden onderling verdeeld.
De Valentijnscup is een wedstrijdtoernooi, waar met name het sociale element zeker niet onbelangrijk is;
gezelligheid, laagdrempeligheid, met en voor elkaar het toernooi dragen.
Trailer Valentijnscup 2019 via onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/Valentijnscup/videos/1387773934696439/
Trailer via YouTube 2016: https://www.youtube.com/watch?v=uDtmBYhRyFo

Doelstelling


Een kwalitatieve impuls is vereist om als club een volgende stap te kunnen maken naar
professionaliteit binnen de acrogymnastiek. Het creëren van mogelijkheden om, zowel de
acrogymnast als de trainsters, zich verder te kunnen ontwikkelen. Dit is nodig om op een hoger
niveau te kunnen deelnemen aan wedstrijden en kwalificaties.



Het creëren van een extra wedstrijdmoment voor de acrogymnasten in voornamelijk
Nederland, maar er gaan ook uitnodigingen naar België, Duitsland, Engeland



Onze sporters en trainsters de kans bieden zich verder te kunnen ontwikkelen om zo de
leden bij de club te kunnen houden i.p.v. dat ze overstappen naar een andere club



Meer naamsbekendheid van een sterk SV Donkerbroek binnen de acrogym, die de kwaliteit op de
lange termijn garandeert.



Een kwantitatieve impuls is nodig om iedere jaar voldoende teams te kunnen laten deelnemen aan
wedstrijden.



Gezelligheid, saamhorigheid, laagdrempelig als kernwoorden binnen het project

Een belangrijk middel voor bovengenoemde doelen is de Valentijnscup.

Bekostiging
Om de Valentijnscup te kunnen bekostigen zijn middelen nodig. Deze middelen zullen deels moeten komen
uit eigen inkomsten en deels uit extra sponsorinkomsten.
Onze eigen inkomsten bestaan uit:


Deelnamekosten



Entree



Verloting



Merchandise



Sponsoring

Sponsorredenen voor u als sponsor


De voornaamste redenen om sponsor te worden van dit toernooi zijn vooral naamsbekendheid, het
bevestigen van uw bedrijfsimago om via deze sportieve weg uw product te kunnen promoten.



Daarnaast geeft u de kans aan een dorpsvereniging om een landelijk toernooi te kunnen blijven
organiseren. Een goed gevoel, om op deze manier een bijdrage te leveren en deze is van grote
betekenis voor de afdeling gymnastiek.

Tegenprestatie:
Wat kunnen wij voor u betekenen? We noemen onze tegenprestaties de Valentijntjes en zeze bestaan
o.a. uit


het noemen van de sponsornaam tijdens het evenement



vermelding sponsor op onze website www.valentijnscup.nl en/of op de website van de
organiserende vereniging www.gymnastieksvdonkerbroek.nl
en Facebook https://www.facebook.com/Valentijn-Acrocup-Donkerbroek-455149421201608/ en/of
de algemene pagina van Facebook: https://www.facebook.com/svdonkerbroek.afdelinggymnastiek/



logo bij kassa (entree)



sponsornaam op beeldscherm, welke zich in de zaal bevindt (notering uitslagen voor publiek)



reclame in de zin van bijv. plaatsen banners, vlag etc.



plaatsen van een advertentie op een bord



sponsor op communicatiedocumenten van het evenement



vrijkaart(en) voor de Valentijnscup



verzorgen van een demo bij uw evenement van ons showteam

We geven de vrijwilligers, deelnemers en sporters een presentje mee als bedankje en aandenken; wellicht
zijn hier ook mogelijkheden in.
Graag gaan we met u in overleg om te bespreken, wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Onze website: www.valentijnscup.nl en email: info@valentijnscup.nl
Website afdeling gymnastiek SV Donkerbroek: www.gymnastieksvdonkerbroek.nl

