Inleiding
Stichting Amputatie Voetbal Nederland zet zich in om iedereen in Nederland
met een amputatie de mogelijkheid te geven om te kunnen voetballen. Zij doet
dit middels het organiseren van trainingen en clinics door het hele land.
Daarnaast probeert de stichting het amputatievoetbal in Nederland naar een
hoger niveau te tillen door het opzetten van een landelijke competitie en door
deel te nemen aan internationale toernooien. Zo neemt het team in september
2020 voor het eerst deel aan het Europees Kampioenschap, in Krakau in Polen,
waar 16 landen zullen strijden om de tweede Europese titel.
Op dit moment draait de stichting volledig op de giften van derden en eigen
bijdragen van de spelers. In dit sponsorboek vindt u de verschillende opties
voor bedrijven om de stichting financieel te steunen bij het verwezenlijken van
onze doelen. Mocht u vragen hebben over de verschillende pakketten, dan
kunt u altijd contact opnemen met de sponsorcommissie van de stichting.
Bedankt voor uw interesse in onze sport,
Stichting Amputatie Voetbal Nederland.

Hoofdsponsorschap
Duur: 2 jaar
Bedrag: Minimaal €7.500 per jaar
Stichting Amputatie Voetbal Nederland is nog op zoek naar een hoofdsponsor.
De hoofdsponsor wordt de belangrijkste sponsor van de stichting én het
nationale team. Dat betekent dat deze partij ook direct shirtsponsor zal worden
van het nationale team op het aankomende EK van 2020.
Het hoofdsponsorschap van de stichting wordt aangegaan voor twee jaar,
waarna beide partijen de kans krijgen om met elkaar door te gaan. Na 18
maanden volgt een evaluatie, waarbij beide partijen de mogelijkheid zullen
bespreken voor een vervolg aan het hoofdsponsorschap.
Inhoud hoofdsponsorschap:
- Shirtsponsor Nationale team
- Naamsvermelding + Logo op de website
- Aankondiging van de samenwerking op alle sociale kanalen
- Teamfoto voor uw bedrijf
- Inspiratiesessie door een aantal van de spelers, voor uw bedrijf en/of uw
klantenkring
- Vermelding bij minimaal twaalf social media-posts gedurende het jaar
- Overige zaken kunnen na overleg worden toegevoegd door beide
partijen.

Het Gouden Pakket
Duur: 2 jaar
Bedrag: Minimaal €1.000 per jaar
Het Gouden Pakket zorgt ervoor dat u als bedrijf bijdraagt aan een stabiele
inkomstenbron voor de stichting, waarmee de continuïteit van de sport wordt
gewaarborgd.
Het Gouden Pakket wordt afgesloten voor twee jaar. Na 18 maanden volgt een
evaluatie, waarbij verlenging van de pakketduur kan worden besproken. Het
bedrag dat wordt overeengekomen tussen beide partijen is een jaarlijkse
bijdrage.
Inhoud Gouden Pakket:
- Logo op het inloopshirt van het nationale team
- Naamsvermelding + Logo op de website
- Aankondiging van de samenwerking op alle sociale kanalen
- Teamfoto voor uw bedrijf
- Twee clinics, ergens in het land, in overleg met uw bedrijf
- Jaarlijkse vermelding bij minimaal twee social media-posts gedurende
het jaar
- Overige zaken kunnen na overleg worden toegevoegd door beide
partijen.

Het Zilveren Pakket

Duur: 1 jaar
Bedrag: Minimaal €500
Met het Zilveren Pakket kan de stichting investeren in de toekomst van de
sport. Met het totaalbedrag van het Zilveren Pakket kan de stichting trainingsen verzorgingsmaterialen kopen om minimaal één jaar vooruit te gaan.
Het Zilveren pakket wordt aangegaan voor één jaar. Na negen maanden volgt
een evaluatie, waarbij partijen de optie hebben om de pakketduur te
verlengen.
Inhoud Zilveren Pakket:
- Naamsvermelding + Logo op de website
- Aankondiging van de samenwerking op alle sociale kanalen
- Teamfoto voor uw bedrijf
- Eén clinic, ergens in Nederland, in overleg met uw bedrijf
- Overige zaken kunnen na overleg worden toegevoegd door beide
partijen.

Het Bronzen Pakket
Duur: 1 jaar
Bedrag: Minimaal €250
Iedere bijdrage is meer dan welkom. Met €250 kan de stichting bijvoorbeeld
minimaal 5 paar nieuwe krukken aanschaffen voor spelers of kan bij een
revalidatiecentrum in Nederland een clinic worden georganiseerd.
Het Bronzen Pakket wordt aangegaan voor één jaar. Na negen maanden volgt
een evaluatie, waarbij partijen de optie hebben om de pakketduur te
verlengen.
Inhoud Bronzen Pakket:
- Naamsvermelding + Logo op de website
- Aankondiging van de samenwerking op alle sociale kanalen
- Overige zaken kunnen na overleg worden toegevoegd door beide
partijen.

Vragen
Heeft u vragen over het sponsorboek of bent u bereid de stichting te steunen?
Neem dan contact op met ons via sponsoring@amputatievoetbal.nl.
Alvast bedankt,
Stichting Amputatie Voetbal Nederland

