Sponsoring trimclub ABC

Steun de gezelligste trimclub van de Albasserwaard!
Trimclub ABC is een club waar ruim 200 leden op een recreatieve manier sporten.
Onze leden komen voornamelijk uit Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam , Papendrecht en
Wijngaarden en omgeving.
Trimclub ABC biedt de volgende sportieve activiteiten aan:
Trimmen – Fietsen – Wandelen – Nordic-Walking - Spinning - Voetbal

Ons motto is: Samen kom je verder
Hiermee willen we het leuke van gezamenlijk sporten benadrukken!
De kernwaarden van de club zijn: sportiviteit, saamhorigheid en recreatief.
Trimclub ABC wil de contributie zo laag mogelijk houden om zodoende voor iedereen
toegankelijk te zijn. Om met een lage contributie te werken hebben we ook de steun
van sponsoren nodig. We hopen dat u trimclub ABC een warm hart toedraagt en ook het
belang van sporten voor jong en oud wilt ondersteunen. Daarnaast zal met de sponsoring van
trimclub ABC uw naamsbekendheid in Sliedrecht en omgeving vergroot worden.
We zouden het zeer waarderen als u onze club wilt sponsoren.
U kan uw bedrijfsnaam op verschillende manieren verbinden aan trimclub ABC
Pakket A: € 500,00 per jaar:
- Uw bedrijfsnaam op een bord in de entreehal van het clubgebouw.
- Advertentie A4-formaat in het jaarverslag van de club.
- Naam en logo in de Nieuwsbrief van ABC, uitgave 4 keer per jaar.
- Naam en logo op de website www.trimclubABC.nl.
Pakket B: € 250,00 per jaar
- Uw bedrijfsnaam op een bord in de entreehal van het clubgebouw
- Naam en logo in het jaarverslag van de club.
- Naam en logo in de Nieuwsbrief van ABC, uitgave 4 keer per jaar.
- Naam en logo op de website www.trimclubABC.nl.

Pakket C: €100,00 per jaar
- Naam en logo in de Nieuwsbrief van ABC, uitgave 4 keer per jaar.
- Naam en logo op de website www.trimclubABC.nl.
Pakket D: Advertentie in het jaarverslag
- Advertentie A4 formaat €250,00
- Advertentie 1/2A4 formaat €150,00
Pakket E: Sponsoring specifieke activiteiten zoals de Bolderloop
- Dit kan financieel, maar ook in materieel of shirtreclame.
Meer informatie over trimclub ABC kunt u vinden op onze website www.trimclubabc.nl.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie?
U kunt mailen naar info@trimclubabc.nl.
Uw sponsorbijdrage kunt u overmaken naar bankrekening NL98RABO 0359379702 t.n.v. Trimclub ABC.
We danken u voor uw steun.
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