Sponsorprogramma
ZBSV Birds 2022

Een bruisende en jubilerende club
ZBSV Birds, opgericht in 1969, is met ruim 200 leden één van de grootste honk- en
softbalverenigingen in Zuid Holland. We zijn een bruisende club met 15 teams en
wij zijn te vinden in het Van Tuyllpark, een groot sport- en recreatiepark in de
Nederlandse gemeente Zoetermeer.
Naast de wekelijkse wedstrijden en trainingen worden er ook diverse extra
activiteiten georganiseerd van verschillende (internationale) toernooien tot aan het
jaarlijkse jeugdkamp. Ook is er elke vrijdagavond een Friday Night Fun (FNF), deze
wordt georganiseerd door Extra Innings. Dat is een wekelijks programma tijdens het
buitenseizoen, waarbij community leden op vrijdagen welkom zijn om samen te
genieten van activiteiten zoals: HR Derby, Baseball5, Slow-pitch softbal
wedstrijden, Kickball, Trefbal 2.0, Meten-is-Weten.
Kortom: Veel activiteit op ons sportpark wat een groot aantal mensen (leden,
vrijwilligers, familie en vrienden) bij elkaar brengt. Dit jaar bestaan we 53 jaar en
staat onze evenementenkalender natuurlijk al bomvol met activiteiten.

Honk- en softbal bij Birds
Geen sport in de wereld brengt zoveel
vaardigheden in één spel bij elkaar als
Honk- en softbal.
Het is ook een erg leuke sport om naar te
kijken. Ieder moment gebeurt er namelijk
wat.
Daarnaast worden wedstrijden in een
leuke en gezellige ambiance gespeeld.
Spelers gaan gemoedelijk met elkaar om
en ook tussen het uit- en thuispubliek
heerst altijd wel een goede sfeer.
Birds is in Zoetermeer het platform
waarop honk- en softbal wordt gespeeld.
Zoetermeer is een grote stad en
onderdeel van Haaglanden, een gebied
waar relatief veel honk- en softballers
wonen/werken. Birds heeft ook diverse
top honk- softballers voortgebracht voor
de Nederlandse teams.

Birds biedt plek aan verschillende soorten
spelers. Van spelers die het beste uit zich zelf
willen halen en gaan voor het hoogst
haalbare tot meer recreatieve spelers die
gewoon lekker willen ballen maar de sport
vooral gebruiken voor gezelligheid.
In als alle leeftijdsklassen binnen onze
vereniging spelen we op hoog niveau in de
wedstrijdsport.
Hiermee bieden we de spelers die dit wensen
perspectief om zich in de sport door te
ontwikkelen. We willen graag blijven
investeren in met name de kwaliteit van
faciliteiten en trainingen.
Hiervoor hebben we echter wel de financiële
middelen nodig. We hebben U graag als
partner om ons hierin te ondersteunen!

Toegevoegde waarde voor u als sponsor
Wanneer u zich als sponsor verbindt met onze
vereniging, is uw logo en/of bedrijfsnaam
gedurende het contract zichtbaar binnen onze
club. Dit hangt af van het door u gekozen
sponsorpakket. Naast dat u de club steunt, wordt
uw naamsbekendheid vergroot en positief
uitgedragen. Naast het feit dat u ons een plezier
doet, is de sponsoring belastingtechnisch voor u
ook een voordeel. Het sponsorbedrag is namelijk
aftrekbaar van de belasting. Kosten die een
bedrijf maakt om naamsbekendheid te verkrijgen
of om haar producten of diensten te promoten
worden gekwalificeerd als kwaliteitskosten die in
de vennootschapsbelasting 100% aftrekbaar zijn.
Op de volgende pagina staan een aantal sponsormogelijkheden uitgewerkt.
Uiteraard kunnen wij conform uw wensen ook een sponsorpropositie op maat
maken! Neem gerust contact met de sponsorcommissie.

Sponsormogelijkheden Birds
Banner op website
Vermelding op
Sponsorbord in
Kantine
Bord op honk- of
softbalveld voor eigen
kosten (2,5 x 1 a
€110, ex btw)
Uitnodiging jaarlijkse
Sponsoravond (slot
seizoen)
Bedrijfsartikel/promo
via Birds
Website/Social media
Birds
Sponsor van een
wedstrijd van dames 1
of heren 1 (honk/softbal)
Gratis honk- softbal
clinic voor max 20
personen (exclusief
drank en hapje)
Structureel bord bij
entré Birds terrein
(2,5 x 1) Kosten Birds
Verbinding
bedrijfsnaam aan
eerste team honk- of
softbal
Verbinding
bedrijfsnaam aan club

1e honk
sponsor
€150,-

2e honk
sponsor
€250,-

3e honk
Sponsor
€350
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Thuisplaat
Sponsor
€750,-

Homerun
Sponsor
€1.250,-

MVP
Sponsor
€1.750

Hoofd
Sponsor
€NOTK
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Voorwaarden en contact
Voorwaarden sponsoring:
- Genoemde bedragen zijn exclusief btw
- Contractduur minimaal 3 jaar

Wilt u Birds Steunen of heeft u vragen over de sponsor
mogelijkheden, neem dan contact op met: De
sponsorcommissie ZBSV Birds, te Zoetermeer,
James van de Merbel, e-mail: tc@birds-zoetermeer.nl

