
 

 

Sponsoring bij Spirit 

Bij Spirit zijn we heel blij met onze sponsoren. Inmiddels zijn er meer dan 70 bedrijven die ons ondersteunen! 
Ook u bent van harte welkom en we komen graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken. 

Bij Spirit zetten we ons in om een inclusieve en ondersteunende omgeving te bieden voor spelers van alle 
leeftijden en niveaus. Maar we hebben een bijzondere passie voor het koesteren van de volgende generatie 
korfbalsterren. Ons team van ervaren coaches zet zich in om onze jonge spelers te helpen hun volledige 
potentieel te bereiken, zowel op als buiten het veld. 

Onze toewijding aan de ontwikkeling van de jeugd wordt weerspiegeld in het succes van onze spelers. Een 
aantal van onze jonge atleten vertegenwoordigen hun regio op nationale en internationale wedstrijden. En 
met zoveel talentvolle jonge spelers in onze club ziet de toekomst van korfbal er rooskleuriger uit dan ooit. 

Als sponsor van Spirit krijg je de kans om deel uit te maken van deze opwindende toekomst. Je krijgt de kans 
om in contact te komen met onze gepassioneerde en toegewijde gemeenschap van spelers, coaches en fans, 
en om je steun voor de sport en de toekomst ervan te tonen. 

Maar de voordelen van het sponsoren van Spirit gaan verder dan alleen zichtbaarheid en betrokkenheid van 
de gemeenschap. Uw steun zal ons ook helpen om onze jonge spelers te voorzien van de middelen die ze 
nodig hebben om te slagen, zoals uitrusting, trainingsfaciliteiten en reiskosten. Met uw hulp kunnen we de 
volgende generatie korfbalsterren blijven cultiveren en helpen we de toekomst van de sport veilig te stellen. 

En Spirit is veel meer dan korfbal. Op ons fantastische korfbalcomplex bieden we onderdak aan onder meer 
een BSO, aan Welzijn Voorthuizen en nog meer gebruikers die allemaal graag samenwerken met Spirit. Ook 
voor onze leden doen we meer: we organiseren uitjes, we gaan met de jeugd zwemmen op Ackersate en 
uiteraard besteden we aandacht aan de Sint voor de kleintjes. We zijn bijna 400 leden groot en groeien 
gestaag door. Niet voor niets zijn we de “grootste familie van Voorthuizen”! 

Dus waarom zou u deze kans niet aangrijpen om deel uit te maken van iets heel bijzonders? Neem vandaag 
nog contact met ons op voor meer informatie over hoe u betrokken kunt raken bij Spirit en de toekomst van 
korfbal kunt ondersteunen. We kijken ernaar uit om met u samen te werken! 

 

sponsoring@ckvspirit.nl of bel René op 07 2717 8306 

 

  

 

 

 Over de coach van onze selectie: “Hij wil dat we wedstrijden lezen, dat we zelf 
nadenken en dat we met verstand korfballen. Wat doet een tegenstander? 
Waar liggen de grootste kansen? Daar hebben we grote stappen in gezet.” 



 

 

Sponsormogelijkheden 

Nummer Item Afmeting  Productiekosten*   Sponsorkosten**  

1 Reclamebord Buiten 2500 x 750mm  €                     260,00   €                     275,00  

2 Reclamebord Binnen 2500 x 750mm  €                     150,00   €                     300,00  

3 Lichtbak in entree 600 x 400 mm  €                        25,00   €                     200,00  

4 LED-scherm Schermvullend  €                               -     €                        50,00  

5 Banner op de site Scrollen  €                               -     €                        50,00  

     
Voorbeelden Items Korting  Bonus   Sponsorkosten**  

Combinaties 1 + 2 + 4  €            75,00   Item nr.5   €                     525,00  

 

1 + 3 + 4  €             50,00   Item nr.5   €                     475,00  

 

2 + 4  €              25,00   Item nr.5   €                     325,00  

 

3 + 4  €                    -     Item nr.5   €                     250,00  

 

4 + 5  €                    -       €                     100,00  

     
Shirtsponsoring Kleding Overig  Kledingkosten*  Sponsorkosten** 

F en E teams 6 x shirt + 2 x hesje 1 x tas  €                     300,00   €                     100,00  

D teams 12 x shirt + 2 x hesje 1 x tas  €                     500,00   €                     125,00  

C teams 12 x shirt + 2 x hesje 1 x tas  €                     500,00   €                     150,00  

B 2,3,4 teams 12 x shirt + 2 x hesje 1 x tas  €                     550,00   €                     200,00  

B1 team 12 x shirt + 2 x hesje 1 x tas  €                     600,00   €                     250,00  

  12 x trainingspak    €                     700,00   -  

Overige teams in overleg Alle kleding inclusief bedrukking       

* Exclusief BTW, wordt direct door leverancier belast 

 
** Spirit factureert inclusief BTW (niet BTW plichtig) 

 
 

 

 

 

 


