
 
SPONSORING VANAF 2019 
 
 

Nr. 

Financiële sponsoring 
 

Item  1 jaar 2 jaar 3 jaar 

Een-
malige 
kosten Toelichting eenmalige kosten 

1) Afscheidingshekje (met bedrijfsnaam) p.st  € 50   € 95   € 140   € 75  aanschaf en bedrukking  

2) Telbord (met bedrijfsnaam) p.st  € 25   € 48   € 70   € 50  aanschaf en bedrukking  

3) Teltafel (met bedrijfsnaam) p.st  € 50   € 95   € 140   € 85  aanschaf en bedrukking  

4) Speeltafel bestickerd zijkant (met bedrijfsnaam) p.st  € 80   € 150   € 210   € 75  aanschaf stikkers 

5) Wandbord (60x120cm) met bedrijfsnaam   € 90   € 170   € 240   € 50  aanschaf en bedrukking  

6) Wandbord (60x240cm) met bedrijfsnaam   € 180   € 340   € 480   € 100  aanschaf en bedrukking 

7) 
Advertentie in nieuwsbrief 1/4 pagina (min 9x per 
jaar)   € 50   € 95   € 140    

éénmalige opmaak, ¼ A4, zelf 
aanleveren in Word-formaat 

8) 
Hyperlink op website (banner + omschrijving 
bedrijf)   € 50  € 95   € 140   

éénmalige opmaak, 475*110 pixels, zelf 
aanleveren 

9) 
Wagenings Open Schafeltennis  (beker met 
bedrijfsnaam)      € 180   € 100  aanschaf wisselbeker en prijzen 

10) 
Wagenings Oudjaardubbel-toernooi (beker met 
bedrijfsnaam)       € 180  € 100  aanschaf wisselbeker en prijzen 

11) 
Shirtsponsoring voor alle competitieteams (met 
bedrijfsnaam)   € 1900   

 
n.o.t.k.  op mouw, 7*10 cm 

 



 
 

Nr. 

Sponsoring in natura 
 
Gebeurtenis of anders Items Waarde in € 

1) Vallei toernooi bekers  

  snacks of gebak  

2) Shotfeest BBQ of hapjes  

  prijzen  

3) Etc. …………..  

 

 Tegenprestatie van Shot bij sponsoring in natura 
 

 Keuze uit reclame-items horende bij sponsoring financieel ter waarde van 70% van commerciële waarde in natura.  
NB eenmalige kosten horende bij de reclame-items kunnen niet in natura worden betaald, maar alleen in geld. 

  

 Voorbeeld: een aangeklede BBQ voor het Shotfeest wordt in natura aangeleverd. Deze BBQ heeft een commerciële waarde van 130 
Euro. 70% van dat bedrag komt overeen met 91 Euro. Daarvoor kan een jaar lang een wandbord in de speelzaal worden geplaatst (zie 
sponsoring financieel, item-nr 5). De eenmalige kosten ter hoogte van 50 Euro moeten echter in geld worden betaald. 

  

 
Contactpersonen:  Wim van Breenen, tel. 06-51541210 en Frans Lambi, tel. 06-53554882 


