Sponsorplan KNWU District Noord
Inleiding
KNWU Noord is ambitieus. De ambities zijn verwoord in het Beleidsplan 2016-2020.
Jaarlijks wordt een actieplan opgesteld om het beleidsplan uit te kunnen voeren. Het plan
is o.a. gericht op het stimuleren en ontwikkelen van jeugdwielrennen en multidisciplinair
fietsen. Binnen haar eigen begroting is echter onvoldoende ruimte te creëren. Om
resultaat te boeken is het districtsbestuur daardoor voor een groot deel afhankelijk van
externe gelden, zoals sponsoring.
Sponsorkanalen
District KNWU Noord heeft sinds kort een geheel vernieuwde site: www.knwunoord.nl .
Dat vormt een belangrijk communicatiemiddel richting de aangesloten verenigingen,
wedstrijd organisaties en wielrenners (8806 bezoekers in november 2016).
Het District organiseert ook jaarlijks diverse districtskampioenschappen: DK weg, DK
Tijdrijden en DK veldrijden.
Beide activiteiten worden ingezet om sponsorgeld te genereren.
Doel
Het districtsbestuur wil met de sponsorgelden de volgende doelen bereiken:
- bijdragen aan de kosten voor uitvoering van het beleidsplan 2016-2020;
- bijdragen aan uitvoerig van onderzoek ter verdere ontwikkeling van het (disciplinair)
wielrennen in district noord.
- reduceren afdrachtskosten aan het district KNWU Noord
- bijdragen aan de kosten van het beheer en onderhoud van de site;
Sponsoropties:
a. naamsvermelding, met of zonder link op de site van KNWU Noord
b. logo, met of zonder link op de site van KNWU Noord
c. DK sponsor:
- spandoek(en) van sponsor(en) bij de namens het districtsbestuur georganiseerde
kampioenschappen;
- opnemen sponsornamen in geluidsreclame tijdens de districtskampioenschappen;
- naamsvermelding sponsor(en) in programma’s van districtskampioenschappen.
Sponsormogelijkheden
Het district KNWU Noord heeft een aantal sponsormogelijkheden:
SPONSORMOGELIJKHEDEN
1. Naamsvermelding op de site van KNWU Noord:
2. Naamsvermelding op de site van KNWU Noord,
met link naar de site van de sponsor
3. Logo op de site van KNWU Noord
4. Logo op de site van KNWU Noord,
met link naar de site van de sponsor
5. sponsor alle DK’s, incl. logo met link op site KNWU Noord
- DK weg afzonderlijk
- DK tijdrijden afzonderlijk
- DK veldrijden (eens per 2 jaar in distr. Noord!) afzonderlijk

KOSTEN
(per jaar)
€ 40,00
€ 60,00
€ 70,00
€ 90,00
€
€
€
€

300,00
150,00
100,00
100,00

Geïnteresseerd? Neem contact op via het contactformulier, of bel: 06 10 700 560

