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WELKOM BIJ REFLEX
DRUKWERK

5

KAMPEN AAN DE TOP
7
Bruisende Hanzestad aan de IJssel		
Kleine stad, groot verleden.
Eeuwenoude skyline
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PARTNERSHIP MET REFLEX
Is partnership met Kampen
Een partnership met Reflex
Oudste en meest succesvolle volleybalvereniging
Scoren met volleybalsponsoring
Reflex kan uw naamsbekendheid en uw netwerk vergroten
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REFLEX
Een vereniging van en voor Kampenaren
Een vereniging met ambitie
Verantwoordelijkheid waar maken
Wat willen wij nog meer?

WELKOM BIJ REFLEX

Reflex Kampen bestaat dit jaar 65 jaar. Toch is de club nog lang niet aan haar
pensioen toe. En nee: dat is niet vanwege het verschuiven van de AOW-leeftijd,
maar omdat Reflex nog altijd springlevend is!
Zelf ben ik al een jaar of 30 aan de vereniging verbonden. Ik ben letterlijk binnen
Reflex opgegroeid. Ooit begonnen bij de mini’s rond mijn 7e en nooit meer
weggegaan. Door de jaren heen heb ik altijd met veel plezier gevolleybald en dat
doe ik nu nog steeds, hoewel ik dit seizoen wel een stap heb teruggezet uit het
eerste herenteam. Reflex heeft mij dus door de jaren heen veel gegeven en dit
jaar hoop ik als kersverse en trotse voorzitter, zoveel mogelijk aan de club terug te
kunnen geven.
Zo blijkt maar weer: Reflex is een club waaraan je verslingerd raakt! Maar, Reflex is
ook een ambitieuze club. Die ambities zijn op alle terreinen terug te vinden, maar
in het bijzonder in de prestaties van de topteams. Zo is het eerste herenteam
gedurende de afgelopen jaren weer opgestoomd naar de landelijke Topdivisie en
wordt er alweer hardop gedagdroomd over een nieuw avontuur in de eredivisie. Er
is een jeugdig en getalenteerd eerste damesteam en er wordt geïnvesteerd in het
tweede herenteam waarin getalenteerde jongens aan het doorbreken zijn!
Reflex is al met al een club met een lange en rijke historie, waaraan dit jaar extra
aandacht wordt besteed met speciale jubileumtenues voor de topteams. Ik ben er
echter van overtuigd dat de club ook een lange en rijke toekomst tegemoet kan
gaan. Maar, Reflex kan dit natuurlijk niet alleen! Naast de inzet van alle vrijwilligers
die zich inzetten voor de vereniging, is ook de steun van sponsoren nodig, die samen
met ons de weg naar de toekomst in willen slaan.
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Gerben Hendriks - Voorzitter
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Wellicht bent u die partner die samen met ons en de vereniging de volop
aanwezige ambities wil verwezenlijken? Wel een waarschuwing vooraf: houdt u er
ernstig rekening mee dat ook u verslingerd raakt en dat ook u nooit meer weggaat!

5

KAMPEN
AAN DE TOP
BRUISENDE HANZESTAD AAN DE IJSSEL
Al sinds de dertiende eeuw bruist het in Kampen. Vissers, ambachtslui en
kooplieden zorgden vroeger voor bedrijvigheid in de nautische stad aan
de oevers van de IJssel. Die levendige sfeer proef je nog steeds in deze
middeleeuwse Hanzestad.
KLEINE STAD, GROOT VERLEDEN.
In de Middeleeuwen was Kampen een van de machtigste en meest welvarende
steden van Noordwest-Europa. Groot geworden door het Hanzeverbond, de
Europese Unie avant la lettre. Dat Kampen uitgroeide tot een rijke en letterlijk
wel-varende Hanzestad, is niet zo vreemd. Het lag aan rivier de IJssel én aan
de Zuiderzee. Zo kon de nautische stad handel drijven met het achterland en
overzee. Nog steeds waart de geest van middeleeuwse handelslui door de
straten en stegen.
EEUWENOUDE SKYLINE
De entree is al opmerkelijk. De Stadsbrug met de gouden wielen valt meteen
op, net als de ‘skyline’ van Kampen. Geen hoogbouw, maar historische panden,
poorten en kerken bepalen het gezicht van de Hanzestad. Zo moeten de
middeleeuwse kooplui met hun koggeschepen Kampen ook al hebben gezien.
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REFLEX

Een vereniging van en voor Kampenaren

EEN VERENIGING MET AMBITIE
Reflex is een volleybalclub van en voor Kampenaren. Bestuur en
werkorganisatie trekken gezamenlijk op om zowel voor de korte als voor
de lange termijn een toekomstbestendige koers uit te stippelen. Dat is niet
nieuw binnen onze vereniging. Al zo’n veertig jaar geleden nam Reflex eigen
verantwoordelijkheid in de eigendom en het in stand houden van de
Reflexhal. Tegenwoordig zie je dat wel meer gebeuren, echter in 1982
was dat heel vooruitstrevend! Die ondernemingsgeest heeft Reflex
sportief veel gebracht, zelfs eredivisievolleybal!
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Naast het verbeteren van (sportieve) prestaties (o.a. eredivisievolleybal) zien wij
ook het maatschappelijk belang van volleybalsport. Sport ondersteunt namelijk
belangrijke maatschappelijke doelstellingen zoals binding tussen verschillende
sociale groepen en milieus en het bevorderen van de volksgezondheid. Door
onze ambities te verwezenlijken helpen we in dit opzicht mee om Kampen ook
in het sportieve domein aan de TOP te brengen. Dat kan voor de Gemeente
en ondernemend Kampen een mooi uithangbord vormen.

XH

VERANTWOORDELIJKHEID WAARMAKEN
Het klinkt misschien erg ambitieus, echter als je altijd klein blijft dromen zul
je nooit groot worden. Nelson Mandela zei in dit verband eens: “Het lijkt
altijd onmogelijk, totdat het is gedaan”. Met dit in het achterhoofd treden
we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Immers onze vereniging is een
verzameling van leden uit alle lagen van de lokale bevolking. Er schuilt een
enorme potentie in de kennis en vaardigheden die deze leden, ouders en
betrokken volleyballiefhebbers in zich hebben. Het is de kunst om dit te
verbinden en te richten, waardoor er een krachtig geheel ontstaat. Succesvolle
verenigingen slagen daarin. Reflex is voortdurend bezig deze potentie verder uit
te bouwen om daarmee de geschetste ambitie waar te maken. Omdat we als
vereniging betekenisvol in de samenleving willen staan.

“Kampen in
de eredivisie en
Oranje naar
Kampen”

2O

Nu staat Reflex aan de vooravond van het realiseren
van een nieuwe hypermoderne volleybalhal in Kampen.
Daarvoor is een professionaliseringsslag gaande binnen de
vereniging. Opnieuw willen we hierin eigen verantwoordelijkheid
nemen. Daarvoor zoeken we intensief het overleg met de gemeente
en andere mogelijke partners. Ondernemingsgeest is Reflex dus niet
vreemd, echter de zakelijke insteek gaat niet ten koste van de kenmerkende
gemoedelijkheid en fijne sfeer van vroeger. We noemen dat ook wel de
Reflexsfeer, die koesteren we. Gastvrijheid, gewoon doen en belangeloos als
vrijwilliger meewerken zijn kernbegrippen binnen onze vereniging. Dat doen
we al meer dan vijfenzestig jaar. Reflex is als vereniging doordrenkt met de voor
Kampen zo kenmerkende ambitieuze ondernemingsgeest.

195

"Als vereniging
willen wij
betekenisvol in
de samenleving
staan"

WAT WILLEN WIJ NOG MEER?
Met de input van onze volleyballiefhebbers willen we onze visie en ideeën
verder uitwerken. Samen met de landelijke volleybalbond Nevobo willen wij
een bijdrage leveren voor de totale breedte van het volleybal in Nederland.
Met de beoogde nieuwe accommodatie beschikken we straks over uitstekende
faciliteiten. Zo zal de verlichting in de nieuwe volleybalhal extra aandacht
moeten krijgen, zodat op dit vlak ook aan de landelijke tv-normen wordt
voldaan. Ook de speelvloer moet van top kwaliteit worden, dan kunnen
we topvolleybalwedstrijden naar Kampen halen. De slogan zou kunnen zijn
“Kampen in de eredivisie en Oranje naar Kampen”. Op deze wijze willen wij o.a.
gehoor geven aan de oproep van de landelijke bond om een actieve bijdrage te
leveren aan het versterken van het volleybal in Nederland. Ook zullen wij het
overleg zoeken met het bestuur van Nevobo om het programma van eisen van
de nieuwe hal aan te laten sluiten bij de eredivisie, zodat we facilitair gezien in
staat zijn onze ambitie waar te maken.

9

EEN PARTNERSHIP MET REFLEX
Net als de ondernemers uit Kampen streeft Reflex er naar om Kampen naar
de TOP te brengen. Onze slogan “Kampen in de eredivisie en Oranje naar
Kampen” geeft weer dat we binnen onze vereniging streven naar de absolute
top. Net zoals de ondernemers en bestuurders uit Kampen ook voor de beste
resultaten gaan. Reflex is in Kampen representant binnen het sportieve
domein. Samen met ondernemers en bestuurders dragen we bij aan
de totale beeldvorming van Kampen. Door vanuit de verschillende
domeinen elkaar te versterken maken we de beeldvorming
van Kampen nog krachtiger. Verbinding tussen domeinen,
ondernemers en instellingen levert veel op. Een partnership
met Reflex betekent ook dat u mag verwachten dat onze
vereniging in dit opzicht ook naar meerwaarde streeft en met
u in gesprek gaat over hoe verbinding het beste vorm gegeven kan
worden.
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Flitsende promotie
op onze
professionele
digitale
ledschermen

REFLEX KAN UW NAAMSBEKENDHEID
EN UW NETWERK VERGROTEN
De grote naamsbekendheid van Reflex
in Kampen en de prestaties van onze
gemotiveerde spelers hebben potentie.
Samen met u en de promotionele
mogelijkheden die wij bieden willen
wij een uitstekend en effectief
partnership realiseren. Zo hebben
wij nu de mogelijkheid om voor
promotiedoeleinden onze professionele
digitale LED schermen in te zetten. Daardoor
kunnen we nu op grootformaat bedrijfspromo’s
en reclameafbeeldingen vertonen. Een enorme stap
vooruit! Verder willen we in overleg met u komen tot een
goed werkende Businessclub waar het verbinden (connecten) van
domeinen en bedrijven hoofddoel is. Met topvolleybal als uithangbord,
waarbij de sport het middel mag zijn, kunt u voor uw gerichte promotieinvestering geen betere keus maken.

XH

Momenteel komen de dames van Reflex uit in de derde divisie B van de Nationale
Volleybalcompetitie. Na twee jaren achtereen kampioen te zijn geworden spelen
de heren van Reflex nu in de Topdivisie. Het lijkt mogelijk dat dit heren team
vanuit deze topdivisie binnen afzienbare gaat tijd promoveren naar de eredivisie.
In de historie van Reflex speelde het eerste herenteam al twee maal eerder in de
eredivisie. Dat deden ze niet onverdienstelijk. In de jaren 70 en 80 al in sporthal
“de Reeve” en recentelijk in de eigen Reflexhal. Steeds gesteund door een grote
enthousiaste supportersschare welke Reflex al jaren trouw aanmoedigt en
toezingt. Afgelopen seizoen behoorde het eerste herenteam nog bij de beste 16
teams van Nederland in het Nationale bekertoernooi. We kijken er naar uit om
binnenkort de oude succesvolle tijden op eredivisieniveau te laten herleven. Ons
streven is immers Kampen naar de top!

Volleybal scoort!

PR

OUDSTE EN MEEST SUCCESVOLLE VOLLEYBALVERENIGING
Reflex bestaat al sinds 1952 en is de oudste en meest succesvolle
volleybalvereniging van Kampen. Sinds jaar en dag is onze club een belangrijk
uithangbord voor de gemeente Kampen. Sportief presteren op hoog niveau is
niet alleen traditie, maar ook onze blijvende ambitie. Dat realiseren we door
steeds te investeren in professionaliteit, talentontwikkeling, sportieve inzet en
een grote betrokkenheid van onze leden.

SCOREN MET
VOLLEYBALSPONSORING
Volleybal is een zuivere ploegsport die zich uitstekend leent voor
bedrijfssponsoring. Het is één van de grootste volkssporten in Nederland en
heeft alles in zich om een breed publiek blijvend te kunnen boeien. Volleybal
is een sport die fysieke kracht koppelt aan mentale sterkte, behendigheid,
intelligentie, tactiek en teamspirit. Met andere woorden: de ideale
mix waar élk bedrijf zich mee kan vereenzelvigen.

2O

Verbinding
tussen domeinen,
ondernemers
en instellingen
levert veel op

is partnership met Kampen

195

PARTNERSHIP MET REFLEX

11

Kirsten Wind
Marjolein Hofsink
Annemiek Meijkamp
Berdien van den Burg
Cynthia Last
Annika Bergman
Lotte Houben
Marlon_Verhage
Anouk Rutten
Marloes_Hamelink
Denise Scholman
Marjolein Hullegie
trainer/coach

19:00 uur

03-11-2018

17:30 uur

16:59 uur

08-12-2018
15-12-2018

17:30 uur
17:30 uur

24-11-2018
01-12-2018

17:30 uur

19:30 uur

13-10-2018

16:59 uur

16:00 uur

06-10-2018

10-11-2018

17:30 uur

29-09-2018

17-11-2018

16:59 uur

22-09-2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.88 m
1.87 m
2.01 m
1.94 m
1.88 m
1.89 m
2.06 m
1.92 m
1.98 m
1.88 m
1.98 m
trainer/coach
ass. trainer/coach
fysiotherapeut
teambegeleider

Brian van Niersen
Friso Buiter
Robin van Capelle
Sandor van Straten
Wessel van Lunzen
Jesse Schuitemaker
Willem-Maarten Heins
Lars Bergman
Erik Huisken
Niels van Beek
Thomas Botter
Henk Gootjes
Rijk Binnenkamp
Erik Frijstein
Henk de Vogel

19:00 uur
19:59 uur
16:59 uur

01-12-2018
08-12-2018

16:59 uur

17-11-2018
24-11-2018

19:30 uur

10-11-2018

13:00 uur

27-10-2018

16:59 uur

19:59 uur

20-10-2018

16:59 uur

16:59 uur

13-10-2018

03-11-2018

16:59 uur

06-10-2018

27-10-2018

16:59 uur

22-09-2018

ZALSMAN REFLEX H1

Dick van Unen

1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
19

1.79 m
1,84 m
1.75 m
1.82 m
1.73 m
1.77 m
1.66 m
1.82 m
1.80 m
1.73 m
1.80 m
1.71 m

ZALSMAN REFLEX D1
12

13

23-03-2019
06-04-2019
13-04-2019

VC Sneek D4 • REFLEX D1
REFLEX D1 • C.S.V. D1

19-01-2019
26-01-2019

Donitas H1 • REFLEX H1
REFLEX H1 • VCN H1

23-03-2019
06-04-2019
13-04-2019

REFLEX H1 • Volley Tilburg H1
REFLEX H1 • Sudosa-Desto H1

16-03-2019
Hengelo H1 • REFLEX H1

09-03-2019

24-02-2019

REFLEX H1 • VCV H1
Rijswijk H1 • REFLEX H1

16-02-2019

VV Utrecht H1 • REFLEX H1

REFLEX H1 • DIO/Bedum H1

09-02-2019

REFLEX H1 • CSV H1

02-02-2019

15-12-2018

REFLEX H1 • ZVH H1

DS H1 • REFLEX H1

17:30 uur

16:59 uur

17:30 uur

17:30 uur

17:30 uur

16:30 uur

17:30 uur

18:00 uur

19:30 uur

14:30 uur

13:30 uur

REFLEX D1 • Vovem’90 D1

C.S.V. D1 • REFLEX D1

REFLEX D1 • VC Sneek D4

S.N.V.V. D1 • REFLEX D1

REFLEX D1 • Leevoc D1

De Bevers D2 • REFLEX D1

REFLEX D1 • VC058 D1

Volco D1 • REFLEX D1

CoVos D1 • REFLEX D1

REFLEX D1 • Voorsterslag D1

vc Bolsward D2 • REFLEX D1

19:30 uur

16:59 uur

18:29 uur

16:59 uur

19:30 uur

15:29 uur

16:59 uur

19:30 uur

16:59 uur

16:59 uur

16:59 uur

16:30 uur

ZVH H1 • REFLEX H1

REFLEX H1 • SV Dynamo H2

Sudosa H1 • REFLEX H1

REFLEX H1 • Hengelo H1

DIO/Bedum H1 • REFLEX H1

Volley Tilburg H1 • REFLEX H1

REFLEX H1 • Rijswijk H1

VCV H1 • REFLEX H1

REFLEX H1 • DS H1

VCN H1 • REFLEX H1

REFLEX H1 • Donitas H1

SV Dynamo H2 • REFLEX H1

PROGRAMMA 2018-2019

16-03-2019

09-03-2019

Leevoc D1 • REFLEX D1
REFLEX D1 • S.N.V.V. D1

16-02-2019

REFLEX D1 • De Bevers D2

REFLEX D1 • Volco D1

09-02-2019

02-02-2019

VC058 D1 • REFLEX D1

REFLEX D1 • CoVos D1

26-01-2019

19-01-2019

REFLEX D1 • vc Bolsward D2
VV Voorsterslag D1 • REFLEX D1

12-01-2019

Vovem’90 D1 • REFLEX D1

PROGRAMMA 2018-2019

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Bij een gerenommeerde volleybalclub als Reflex hoort een professioneel pakket
aan sponsor- en promotiemogelijkheden. In deze brochure is een overzicht
opgenomen: business sponsoring, promotiemogelijkheden rondom de wedstrijd
en promotie via de verschillende mediakanalen van onze club.
Hieronder lichten wij een aantal mogelijkheden uit. Bij Reflex bent u aan het
juiste adres als u uw netwerk verder wilt uitbreiden.

BUSINESS SPONSORING
Deze sponsormogelijkheden vindt u terug in vier verschillende vormen:
    DIAMANTSPONSOR
   GOUDSPONSOR
  ZILVERSPONSOR
 BRONSSPONSOR

Aan elke sponsorvorm is een ruim aantal faciliteiten verbonden, waarbij
een diamantsponsor uiteraard over meer mogelijkheden kan beschikken
dan bijvoorbeeld een bronssponsor. De vijf verschillende opties worden
hierna afzonderlijk beschreven. Als u er voor kiest om Reflex middels een
sponsorcontract financieel te ondersteunen, kunt u de promotie uiteraard
afstemmen op uw eigen doelgroep. Het budget is weliswaar van te voren
bepaald, maar daarbinnen zal er in goed overleg alles aan gedaan worden om
op een zo effectief mogelijke manier de juiste middelen op de juiste plaats en in
de juiste context te benutten.
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ZAKELIJKE ÈN PERSOONLIJKE RELATIE
Sponsoring van Reflex is gebaseerd op een contract en een persoonlijke
relatie. Die komt tot uiting in de sfeer rondom de wedstrijden, maar ook
door een eigen contactpersoon. Het contract wordt bij voorkeur aangegaan
voor een periode van meerdere jaren, om op die manier een langere termijn
voor uw boodschap te waarborgen en de club een solide, inschatbare basis
te verschaffen. Daarnaast biedt een meerjarig contract mogelijkheden tot
betere planning bij de organisatie van evenementen, een groter profijt van
investeringen en promotie en meer effect in de communicatie tussen club
en onderneming. Indien gewenst kan er jaarlijks een evaluatie plaats vinden,
waardoor u een optimaal rendement uit het sponsorcontract kan halen.

15





SPONSORVORM
DIAMANT

SPONSORVORM
GOUD

Een Diamantsponsor van Reflex kan heel wat verwachten van het partnership.
Diamant staat immers voor exclusiviteit, grote waarde en respectvol beheer.
Een Diamantsponsor geniet bij Reflex dan ook een exclusieve, gewaardeerde en
respectvolle behandeling. En dat geldt niet alleen voor de sponsor, maar ook voor
zijn of haar relaties!

Een Goudsponsor van Reflex mag eveneens veel verwachten van de investering
die er in de club gedaan wordt. Goud is het edelmetaal voor de winnaar en als
Goudsponsor bent u partner van een club die voortdurend op weg is naar het
hoogst haalbare. Evenals de Diamantsponsor wordt de Goudsponsor, met zijn
relaties, beloond met een aantal faciliteiten die er niet om liegen:

Een Diamantsponsor heeft recht op de volgende faciliteiten:

• 	50 consumptiebonnen per sponsoring per jaar
• Ledreclame op het scorebord, evt. middels bedrijfspromofilm
van max. 50 seconden. Meerdere vertoningen per wedstrijd
• 	Ledreclame op de grondborden, evt. middels dynamische reclame
van max. 10 seconden. Meerdere vertoningen per wedstrijd
• 1 reclamebord in de Reflexhal aan de wand.
• Vermelding op de website van Reflex, inclusief een link naar uw eigen website
• Logo en naam op wedstrijdprogramma’s van belangrijke wedstrijden
• 2 uitnodigingen voor de jaarlijkse presentatieavond van Reflex
• 2 uitnodigingen voor 1 x per jaar een bezoek aan een volleybal
eredivisiewedstrijd.
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• 	Voor 1 diamantsponsor bestaat de mogelijkheid om de sponsornaam
te verbinden aan de teams van heren-1 en dames-1,
prijs en duur in overleg te bepalen
• 	Voor 1 diamantsponsor bestaat de mogelijkheid om de sponsornaam te
verbinden aan Reflexhal, prijs en duur in overleg te bepalen
• 	Sponsorvermelding op de rand van het volleybalnet
• 	Logo op de bescherming van volleybalpalen
• Naam/logo op het trainingspak van een team
• Naam/logo op de sporttassen van een team
• Naam/logo op het wedstrijdshirt van een team (niet dames-1 en heren-1)
• Naam/logo op het trainingsshirt van een team

• 	Sponsorvermelding op de rand van het volleybalnet
• 	Logo op de bescherming van volleybalpalen
• Naam/logo op het trainingspak van een team
• Naam/logo op de sporttassen van een team
• Naam/logo op het wedstrijdshirt van een team (niet dames-1 en heren-1)
• Naam/logo op het trainingsshirt van een team

IC

Opties diamantsponsoren:

Opties goudsponsoren:

PR

L ogo en naam op wedstrijdprogramma’s van belangrijke wedstrijden
2 uitnodigingen voor de jaarlijkse presentatieavond van Reflex
Gratis shirtsponsoring van dames-1 en heren-1
2 uitnodigingen voor 1 x per jaar een bezoek aan een volleybal
eredivisiewedstrijd.

2O

•
•
•
•
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• 	50 consumptiebonnen per sponsorcontract per jaar
• Ledreclame op het scorebord, evt. middels bedrijfspromofilm van
max. 50 seconden. Meerdere vertoningen per wedstrijd
• 	Ledreclame op de grondborden, evt. middels dynamische
reclame van max. 10 seconden. Meerdere vertoningen per
wedstrijd
• 2 vaste reclameborden in de Reflexhal, 1 aan de wand en 1 wordt tijdens
wedstrijden geplaatst op de grond.
• Vermelding op de website van Reflex, inclusief een link naar uw eigen website
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SPONSORVORM
ZILVER

SPONSORVORM
BRONS

Ondanks het feit dat zilver in de sportwereld synoniem is aan de tweede
plaats, is het voor velen de kroon op het werk, de ruime beloning voor een
fantastische prestatie. Een begerenswaardig edelmetaal dus, dat ook door
Reflex op waarde wordt geschat.

Een bronzen medaille geeft net als goud en zilver recht op het erepodium;
ook met brons worden naam en prestatie verbonden aan een overwinning.
De sponsor die kiest voor brons, vindt de waardering van Reflex voor de
geboden ondersteuning dan ook terug in een aantrekkelijke tegenprestatie.

Een Zilversponsor krijgt dan ook de volgende faciliteiten:

Een bronssponsor heeft recht op de volgende faciliteiten:

• 	40 consumptiebonnen per sponsoring per jaar
• 	Ledreclame op de grondborden, evt. middels dynamische
reclame van max. 10 seconden. Meerdere vertoningen per
wedstrijd
• 1 reclamebord in de Reflexhal, wordt tijdens wedstrijden
geplaatst op de grond
• Vermelding op de website van Reflex, inclusief een link naar uw
eigen website
• Logo en naam op wedstrijdprogramma’s van belangrijke wedstrijden
• 2 uitnodigingen voor de jaarlijkse presentatieavond van Reflex
• 2 uitnodigingen voor 1 x per jaar een bezoek aan een volleybal
eredivisiewedstrijd.

• 20 consumptiebonnen per sponsoring per jaar
• 	Ledreclame op de grondborden, statische reclame van max.
5 seconden. Meerdere vertoningen per wedstrijd
• 	Vermelding op de website van Reflex.
• 	Logo en naam op wedstrijdprogramma’s van
belangrijke wedstrijden
• 	2 uitnodigingen voor de jaarlijkse
presentatieavond van Reflex
• 	2 uitnodigingen voor 1 x per jaar
een bezoek aan een volleybal
eredivisiewedstrijd.
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• 	Sponsorvermelding op de rand van het
volleybalnet
• 	Logo op de bescherming van volleybalpalen
• 	Naam/logo op het trainingspak van een team
• Naam/logo op de sporttassen van een team
• 	Naam/logo op het wedstrijdshirt van een team (niet dames-1 en
heren-1)
• 	Naam/logo op het trainingsshirt van een team
• 	Reclameborden in de Reflexhal, wordt tijdens wedstrijden geplaatst op de
grond

TI

• 	Sponsorvermelding op de rand van het volleybalnet
• 	Logo op de bescherming van volleybalpalen
• Naam/logo op het trainingspak van een team
• 	Naam/logo op de sporttassen van een team
• Naam/logo op het wedstrijdshirt van een team (niet dames-1 en heren-1)
• Naam/logo op het trainingsshirt van een team

NG

Opties zilversponsoren:

Opties bronssponsoren:
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OVERZICHT
SPONSORVORMEN




   

  

SPONSORVORM
Consumptiebonnen per sponsoring per jaar

DIAMANT GOUD
50
50

ZILVER BRONS
40
20

Ledreclame – scorebord
bedrijfspromofilm (50 sec).
Ledreclame – grondbord
dynamische reclame (10 sec).
Ledreclame – grondbord
statische reclame (5 sec).
Reclamebord in Reflexhal





n.v.t.

n.v.t.







n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.



2

1

1








n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.




2

2


2
n.v.t.


2
n.v.t.


2
n.v.t.

2

2

2

Optie voor

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Link naar eigen website
op website van Reflex
Logo en naam zonder link
op website van Reflex
Logo en naam op wedstrijdprogramma
Uitnodigen voor presentatieavond Reflex
Shirtsponsor dames 1 en heren 1
Uitnodigingen 1x per jaar
avond eredivisiewedstrijd
Sponsornaam verbinden aan Reflex



OVERIGE SPONSORVORMEN
Naamsvermelding op rand volleybalnet
Logo op bescherming volleybalpalen
Naam/logo op trainingspak van een team
Naam/logo op tassen van een team
Naam/logo op wedstrijd-shirt van een team
(niet dames-1 en heren-1)
Naam/logo op trainingsshirt van een team



   

  

DIAMANT
te huur
te huur
te huur
te huur
te huur

GOUD
te huur
te huur
te huur
te huur
te huur

ZILVER
te huur
te huur
te huur
te huur
te huur

BRONS
te huur
te huur
te huur
te huur
te huur

te huur

te huur

te huur

te huur

1diamant
sponsor (prijs
en duur in
overleg)

Sponsornaam verbinden aan Reflexhal

Optie voor
1diamant
sponsor (prijs
en duur in
overleg)
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€395

TI


€750

TE STEE
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€1.500
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€6.000

PR

3 jaar

Ledreclame – scorebord

300 x 250 cm

Ledreclame – grondbord

250 x 80 cm

Standaard reclamebord

240 x 60 cm

2O

3 jaar

85

195

20

3 jaar
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Prijzen sponsorvorm

3 jaar

E
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Contractduur in principe
Korting 20% i.v.m. langere contractduur

SI
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WIJ STAAN
VOOR U KLAAR
HET BESTUUR

DE SPONSORCOMMISSIE

GERBEN HENDRIKS

SANDOR VAN STRATEN

voorzitter
gerbenhendriks@hotmail.com
06-46012257

voorzitter
sandorvanstraten@gmail.com
06-33936244

IRENE VAN STRATEN-WATERWEG

JOJANNEKE HUISMAN

penningmeester
penningmeester@reflexkampen.nl
06-12817781

secretariaat
jojannekehuisman@gmail.com
06-50296890

CARLA ANDELA

MAURICE FIKKERT

secretariaat
secretariaat@reflexkampen.nl
06-10587538

relatiebeheer
mauricefikkert@gmail.com
06-22517479
JASPER WESTERINK

relatiebeheer
jasperwesterink300@gmail.com
06-49285361
HENK DE VOGEL

advisering		
WILLEM WATERWEG
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2O

Dr. Damstraat 1
8262 GA  Kampen
038 - 33 25 100
www.reflexkampen.nl

195

REFLEXHAL
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relatiebeheer
waterweg@caiway.nl
06-22927515
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