D.O.S.
De grootste, meest veelzijdige en leukste
gymsportclub!
Turnen en aan de conditie werken, het kan allemaal bij
D.O.S.

Sponsor
mogelijkheden
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1. Inleiding
Welkom bij de leukste gymsportclub van Alphen en omstreken! In dit document leggen
wij graag uit wie we zijn, wat we nodig hebben en wat wij kunnen bieden.
DOS is al 80 jaar lang dé gymsport club van Alphen aan den Rijn. Binnen deze club draait
het om kinderen, jongeren en volwassen die graag sportief bezig zijn. De kinderen
worden op jonge leeftijd lid van onze club en velen daarvan blijven vaak een leven lang
bij ons sporten. De leeftijd van onze leden varieert dan ook tussen de 3 en 86 jaar.
De vereniging biedt voor ieder wat wils: recreatie turnen voor groot en klein, wedstrijd
turnen, freerunnen en dans.
Dat sportief bezig zijn en bewegen belangrijk zijn, dat weten we allemaal. Gelukkig zien
we dat steeds meer bedrijven medewerkers proberen te stimuleren meer te bewegen.
Een goed moment om eens te kijken hoe DOS hier misschien nog een leuke twist aan kan
geven.
2. Waarom DOS sponsoren?

Anno 2021 zijn de borden langs het veld met daarop de namen van lokale
ondernemingen al lang niet meer de enige manier waarop sportverenigingen hun publiek
bereiken. Een creatieve aanpak is dan ook meer wat voor ons. Denk bijvoorbeeld aan
social media en lokale events waar wij al turnend en dansend ons publiek aan het
bewegen willen krijgen. Of is een team uitje in onze DOS Sporthome, inclusief schuimbak
en trampoline, een leuk idee? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de
regionale maatschappelijke betrokkenheid en waardering.
2.1 We like!!
Elk bedrijf weet inmiddels het belang en de reikwijdte van social media. Het valt lang niet
altijd mee om de juiste informatie te delen met de juiste mensen, want leuke content
maken en posten is tijdrovend! Als sponsor van DOS nemen wij uw bedrijf (naam/logo)
graag mee op onze social media kanalen. Uw bedrijf zal geassocieerd worden met een
sportieve ambitieuze club die zich inzet voor jong en oud, van recreant tot selectie
niveau. Like 😊
De dansafdeling van DOS runt al enige tijd een succesvolle Instagram pagina. Sinds begin
dit jaar wordt er ook vanuit de turngroep hard aan de weg van social media getimmerd.
Inmiddels zijn we 1.100 volgers op Facebook en bijna 3000 op Instagram rijker! Dagelijks
wordt er gepost, van nieuwe trucs tot de bloopers van de week, die in toenemende mate
aan populariteit winnen. Content zoals:
•
•
•
•
•

Foto’s en filmpjes van de selectie turnsters.
Instructie filmpjes van trainers met laagdrempelige thuistrainingen voor alle volgers.
Polls om het engagement van de volgers te verhogen.
Oproepen aan leden om filmpjes en foto’s in te sturen, die vervolgens geplaatst of
gerepost worden.
De wekelijkse bloopers!
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2.2 Team event in het DOS Sporthome
Meer bewegen is goed voor ons allemaal! Daarom heeft DOS voor haar hoofd- en
goudsponsoren een leuk idee bedacht: een team event in de DOS Sporthome. Uiteraard
onder begeleiding van een gediplomeerd trainer/trainsters. Succes en goede ideeën
gegarandeerd! Tijdens het maken van coole sprongen op de trampoline of
superlandingen in de schuimblokken voelt ieder mens zich jong en vrij. Jullie zijn sportief
bezig, hebben lol en verbinding is dan snel gemaakt. Dit is slechts een voorbeeld. Bent u
meer geïnteresseerd in dans, dan verzorgen wij een swingende dansles. Een minder
sportieve insteek? Denk bijvoorbeeld aan een geschikte locatie om de Sint te ontvangen?
Wij zijn flexibel, hebben leuke en spannende ruimtes en willen u bedanken voor de
sponsorbijdrage. WIN/WIN! Natuurlijk levert zo’n activiteit leuke foto’s op die u kunt
gebruiken op uw eigen social media. Reken maar op leuke reacties!
2.3 Maatschappelijke en regionale betrokkenheid en waardering
Het bestaan van kwalitatieve en professionele sportclubs hangt af van inkomsten. Naast
de leden zijn wij daarom hard op zoek naar sponsoren.
Wij wensen alle jongeren de mogelijkheid toe een passende sport te beoefenen waarin
zij goed begeleid worden. DOS is zo’n club waar wij jongeren stimuleren sportief bezig te
zijn. Wij bieden goede begeleiding aan alle disciplines en alle niveaus. Staat
maatschappelijk ondernemen op de agenda? Hecht u waarde aan betrokkenheid bij
jongeren en vindt u het belangrijk de lokale samenleving te ondersteunen? Dan hebben
wij een match! Uw betrokkenheid wordt gezien en beloond, en draagt bij aan een
positief imago.
2.4 Zichtbaarheid
Wij bieden zichtbaarheid op onze website en nemen uw bedrijfslogo mee in
maandelijkse nieuwsbrieven. Daarbij wordt er een special georganiseerd rondom de
‘vervanging van de kuil’. Hier zal extra nieuwswaarde aan worden gegeven, zowel op
social media als in de lokale pers. Wij nemen u hier graag in mee!
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3. Sponsormogelijkheden & tarieven

Op dit moment kent DOS verschillende sponsormogelijkheden. Suggesties van uw kant zijn
echter altijd van harte welkom. De vereniging staat open voor vernieuwing en is
voortdurend op zoek naar manieren om een win-win situatie te creëren. Voor alle
sponsorcontracten geldt een minimale contractduur van één jaar.
Hoofdsponsor:
• Uw logo wordt op de website van DOS geplaatst.
• Uw logo wordt meegenomen in de nieuwsbrieven naar onze leden.
• Uw logo wordt geplaatst in de aankomsthal van het Sporthome.
• U wordt meegenomen in de social media communicatie rondom de ‘kuil’.
• Wij bieden u 1 keer per jaar een teambuilding uitje aan in het Sporthome. Deze hal
beschikt over alle officiële turntoestellen en leent zich heel goed voor een actieve
teambuilding onder professionele begeleiding. Zo kunnen u en uw medewerkers
kennis maken met de turnwereld en tegelijkertijd het belang van sport en bewegen
ervaren.
• Er wordt een ‘special’ georganiseerd rondom het ‘leeghalen’ van de huidige kuil. Dit
zal in de vorm van een promotiefilmpje zijn. Hierbij wordt het lokale nieuws
uitgenodigd om hier een artikel over te schrijven. Uw bedrijf zal hierin met naam en
toenaam worden meegenomen.
• Uw logo op de trainingsjasjes van turnsters en trainers.
Kosten: €3.000,- per jaar (met een minimum overeenkomst van 3 jaar). Wij gaan graag nog
verder met u in gesprek indien u overweegt hoofdsponsor te worden.
Goud sponsor:
• Uw logo wordt op de website van DOS geplaatst.
• Uw logo wordt meegenomen in de nieuwsbrieven naar onze leden.
• Uw logo wordt geplaatst in de aankomsthal van het Sporthome.
• U wordt meegenomen in de social media communicatie rondom de ‘kuil’.
• Wij bieden u 1 keer per jaar een teambuilding uitje aan in het Sporthome. Deze hal
beschikt over alle officiële turntoestellen en leent zich heel goed voor een actieve
teambuilding onder professionele begeleiding. Zo kunnen u en uw medewerkers
kennis maken met de turnwereld en tegelijkertijd het belang van sport en bewegen
ervaren.
• Er wordt een ‘special’ georganiseerd rondom het ‘leeghalen’ van de huidige kuil. Dit
zal in de vorm van een promotiefilmpje zijn. Hierbij wordt het lokale nieuws
uitgenodigd om hier een artikel over te schrijven. Uw bedrijf zal hierin met naam en
toenaam worden meegenomen.
Kosten: €1.500,- per jaar
Zilver sponsor:
• Uw logo wordt op de website van DOS geplaatst.
• Uw logo wordt meegenomen in de nieuwsbrieven naar onze leden.
• Uw logo wordt geplaatst in de aankomsthal van het Sporthome.
• U wordt meegenomen in de social media communicatie rondom de ‘kuil’.
Kosten: €500,5

Brons Sponsor
• Uw logo wordt op de website van DOS geplaatst.
• Uw logo wordt meegenomen in de nieuwsbrieven naar onze leden.
• Uw logo wordt geplaatst in de aankomsthal van het Sporthome.
Kosten: €250,- per jaar
Evenementen sponsor
U kunt er ook voor kiezen om een bepaald evenement te sponsoren, bijvoorbeeld het
Sinterklaasfeest, de intocht van Sinterklaas, jaarmarkt enz. Afhankelijk van het soort
evenement wordt uw logo meegenomen in de communicatie, website, lokaal nieuws, op een
banner (in geval van stand tijdens jaarmarkt) enz. Deze vorm van sponsoring is altijd in
overleg en we zoeken gezamenlijk naar een optimale samenwerking.
Kosten: €200,- per evenement
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