Beste Typhoonlid,
Zoals u in het onderwerp van deze mail kunt lezen hebben we grote plannen; Typhoon wil een
nieuw clubgebouw gaan bouwen. Omdat dit een hele forse investering vraagt kan dit alleen met
een goed sponsorplan.
Daarbij hebben we uw hulp nodig!. Iedereen daarom graag een reactie geven op deze mail !.
(want ik ben Typhoon maar dat ben jij ook !)
Uitprinten van de bijlage in deze mail en die ingevuld inleveren bij de sponsorcommissie mag natuurlijk ook.

Wat is de bedoeling:
Inmiddels is er een nieuwe sponsorcommissie die met een gedegen sponsorplan
(mede)verantwoordelijk wordt voor de jaarlijkse financiering van het clubhuis.
Wat vragen we u:
Om zo veel mogelijk sponsors/partners te krijgen moeten we veel bedrijven benaderen voor een
financiële ondersteuning. En omdat zomaar binnen lopen en vragen om sponsoring vaak niet tot het
gewenste resultaat leidt hebben we uw hulp nodig. We willen graag dat u met ons mee denkt en een
ingang aandraagt.
We willen graag weten:
-

Voor welk bedrijf werkt u en wie is daar verantwoordelijk voor het sponsorbudget?
Weet u nog andere bedrijven (vanuit uw werk of privé) die mogelijk Typhoon zouden willen
sponsoren en wie is daar het contactpersoon?
Heeft u nog een goed idee om sponsorgelden te verkrijgen?
Zou u zelf Typhoon willen sponsoren voor het nieuwe clubhuis? (of familielid, partner,
vriend, kennis)
We denken daarbij aan:
o het kopen van een steen van het nieuwe clubgebouw
o (samen) €50 doneren als 1 van de 100 vrienden van Typhoon (je naam komt op het
vriendenbord in de kantine)
o Een extra sponsorbijdrage van €1 per maand bovenop het Typhoon lidmaatschap
o Wordt begunstiger van Typhoon voor € 24 per jaar

Uiteraard dragen leden de vereniging en daarom zijn we altijd op zoek naar meer leden! Wellicht kan
jij ons helpen nieuwe leden te werven?
Wat bieden we sponsoren/ partners van Typhoon aan?
Er zijn allerlei verschillende manieren om te sponsoren.
Op dit moment hebben we, naast diverse incidentele sponsorinkomsten, al meer dan 20 sponsoren
die een reclamebord langs de atletiekbaan hebben laten plaatsen (van €225 per stuk; of €75 per strekkende meter).
Daarnaast kunnen bedrijven sponsorpakketten kiezen (brons-/ zilver- en gouden sponsor) met daarin
vele manieren om de bedrijfsnaam aan Typhoon te verbinden en/of diensten van Typhoon te
verkrijgen voor de sportiviteit van hun werknemers. Ook zijn we op zoek naar een hoofdsponsor die
we unieke mogelijkheden willen bieden. Het gaat te ver om alle sponsormogelijkheden in deze mail
te bespreken maar die kunnen we natuurlijk aan u of de mogelijke sponsor verder toelichten.

Met vriendelijke groet,
De sponsorcommissie:

Jos Broere, Rein van Houwelingen, Harjan Hubers, Christiaan Korte en René Joosen
Mail @ sponsorcommissie@avtyphoon.nl

