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Voorwoord
Gymnastiekvereniging Balans Kerkrade (hierna: GV Balans) telt bijna 450 leden die wekelijks met veel
plezier en gedrevenheid de turnsport beoefenen.
Een florerende vereniging met een groeiend ledenaantal die zich ten doel stelt om kwalitatief
hoogstaand turnen te verzorgen en te behoren bij de beste verenigingen van Limburg met aansluiting
bij de subtop van Nederland.
GV Balans is in 1995 opgericht uit een fusie tussen de verenigingen KDV, Eendracht en RAP. Als
rechtspersoon werd de oudste vereniging omgedoopt in GV Balans waardoor de officiële
oprichtingsdatum van de vereniging 1906 is, het jaar waarin KDV werd opgericht. In 2002 kwam de
fusie tot stand tussen GV Balans en RKTVK Kaalheide. De naam GV Balans bleef gehandhaafd.
De turnsters en turners van onze vereniging hebben de afgelopen jaren bewezen regionaal bij de top
van hun divisie te behoren. Ook nationaal worden er veel medailles behaald.
Kerkrade heeft sporters om trots op te zijn!

Accommodatie: Hertogenlaan
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Sponsoring
GV Balans heeft ambities voor de komende jaren en wilt kwantitatief en kwalitatief verder groeien. Wij
koesteren de turnsport en bieden elke sporter vanaf 2 jaar tot 85+ op zijn/ haar niveau mogelijkheden,
met als belangrijkste uitgangspunt dat achtergrond, talent en leeftijd geen rol speelt en dat plezier en
veiligheid voorop staan. Onze sportieve ambitie is om met onze wedstrijdgroepen op regionaal en
nationaal niveau deel te nemen.
Bij GV Balans bieden wij op dit moment de onderstaande disciplines.
➢ Ouder en kind gymnastiek (leeftijd 2 en 3 jaar)
In combinatie met het Nijntje beweegdiploma
➢ Kleutergymnastiek
➢ Senioren gymnastiek
➢ Turnen recreatief jongens en meisjes
➢ Turnen recreatief 18+
➢ Wedstrijd turnen dames (selectie, divisie 2 t/m 6)
➢ Wedstrijd turnen heren (selectie, divisie 2 t/m 6)
➢ Acrogym
➢ Fit-gym dames
➢ Springgroepen
➢ Sport- en spel groepen (volleybal)
➢ Jazzdans
Wij zijn uniek in de regio Parkstad en bieden turntalent de kans om zich verder te ontwikkelen. Dat
doen we met een hoogwaardige turnaccommodatie en gekwalificeerde leiding die in overzichtelijke
groepen de sporters begeleiden, waarbij ook volop individuele aandacht is voor elke sporter.
De bewuste keuze voor een hoogwaardig turncentrum en het beleid om enkel te werken met
gecertificeerde leiding, leiden ertoe dat we als vereniging de uitdaging hebben om een stabiele
financiële basis te leggen. Een basis die ons in de gelegenheid stelt te blijven investeren in onze
sporters.
Lange termijn relaties aangaan in de vorm van sponsoring helpt ons om deze financiële basis te
leggen. We zijn trots op de jarenlange verbondenheid van onze hoofdsponsor, Heton
accommodatiebeheer. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe partners, die GV Balans en
haar leden een warm hart toedragen. Partners die de maatschappelijke betrokkenheid en intrinsieke
motivatie hebben de samenwerking aan te gaan om onze regio in beweging te houden, talent te
ontdekken en om te zetten in mooie resultaten.
Sponsoring is een kloppend hart binnen de vereniging, uw steun is van grote waarde!
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Mogelijkheden sponsoring
Samen met onze sponsoren werken wij graag een plan uit, om elke sponsor in de gelegenheid te
stellen om acties of promoties bij onze leden onder de aandacht te brengen. GV Balans stelt alles in
het werk om de eer en goede naam van sponsoren hoog te houden en een sportieve, correcte en
sfeervolle uitstraling te behouden.
Wij bieden de volgende mogelijkheden om GV Balans te sponsoren::
Gouden Sponsor
Als gouden sponsor bent u de meest belangrijke partner van de vereniging. Als gouden sponsor
draagt u in belangrijke mate financieel en/of materieel bij aan de structurele ondersteuning van onze
leden. Uw verbondenheid met GV Balans zal daarom ook ruimschoots onder de aandacht worden
gebracht.
Communicatie
➢ Verlicht reclamebord in de turnzaal (60 x 300 cm)
➢ A4 advertentie in het jaarverslag
➢ Vermelding op logodoek bedrijfsvrienden GV Balans in turncentrum
➢ Uw bedrijfslogo wordt vermeld op de hoofdpagina van onze website
➢ Uw bedrijfslogo wordt vermeld op de Facebook pagina van GV Balans
➢ Uw bedrijfslogo op al het officiële drukwerk (geen kleding)
➢ Uw bedrijfslogo op communicatie van door GV Balans georganiseerde activiteiten
➢ Uw link wordt geplaatst op onze site onder “sponsors”
Acties en promoties
➢ 1 maal per jaar een geheel verzorgde demonstratie op uw locatie (zaalhuur, catering en
transport van benodigde materialen komen voor rekening van de gouden sponsor)
➢ Mogelijkheid tot aanvullende demonstraties door verschillende groepen. Dit geschied in
overleg (zaalhuur, catering en transport van benodigde materialen komen voor rekening van
de gouden sponsor)
➢ Mogelijkheid tegen meerprijs tot het adopteren van een toestel/ oefening in het turncentrum
➢ Mogelijkheid tegen meerprijs tot het koppelen van medailles/ prijzen per toestel
➢ 2 maal per jaar een actie op de Facebook pagina van GV Balans
Extra
➢ Eerste keuze bij naamsponsor van een wedstrijd/ evenement tegen meerprijs
➢ Genodigd op alle activiteiten van GV Balans incl. consumpties
➢ Uitreiking sponsorprijzen en medailles bij wedstrijden
Pakketprijs
Gouden sponsor van GV Balans
€ 2.000,- per seizoen (1 september t/m 31 juli)
Contractduur
3 jaar
Zilveren Sponsor
Als zilveren sponsor levert u een belangrijke bijdrage aan de vereniging. Uw sponsorbijdrage zorgt
ervoor dat de jeugd zich verder kan ontwikkelen. Voor sommige betekent dit vrijuit bewegen en
anderen ontwikkelen zich wellicht tot talent van de toekomst. Als zilveren sponsor toont u door middel
van sponsoractiviteiten uw betrokkenheid en verbondenheid met de vereniging.
Communicatie
➢ Reclamebord in de turnzaal (75 x 200 cm)
➢ A5 advertentie in het jaarverslag
➢ Vermelding op logodoek bedrijfsvrienden GV Balans in turncentrum
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➢
➢
➢

Uw bedrijfslogo wordt vermeld op de hoofdpagina van onze website
Uw bedrijfslogo wordt vermeld op de Facebook pagina van GV Balans
Uw link wordt geplaatst op onze site onder “sponsors”

Acties en promoties
➢ 1 maal per jaar een geheel verzorgde demonstratie op uw locatie (zaalhuur, catering en
transport van benodigde materialen komen voor rekening van de zilveren sponsor)
➢ Mogelijkheid tot aanvullende demonstraties door verschillende groepen. Dit geschied in
overleg (zaalhuur, catering en transport van benodigde materialen komen voor rekening van
de zilveren sponsor)
➢ Mogelijkheid tegen meerprijs tot het koppelen van medailles/ prijzen per toestel
➢ 1 maal per jaar een actie op de Facebook pagina van GV Balans
Extra
➢ Tweede keuze bij naamsponsor van een wedstrijd/ evenement tegen meerprijs
➢ Genodigd op alle activiteiten van GV Balans incl. consumpties
➢ Uitreiking sponsorprijzen en medailles bij wedstrijden
Pakketprijs
zilveren sponsor van GV Balans
€ 750,- per seizoen (1 september t/m 31 juli)
Contractduur
3 jaar
Bronzen Sponsor
Bronzen sponsoring is losse sponsoring op maat. Naast de hiervoor genoemde sponsorpakketten,
bieden wij aangepaste vormen van sponsoring. U bepaalt zelf welke vorm van sponsoring u
aanspreekt.
Drukwerk
➢ Logo/ naam op communicatie van een door
GV Balans georganiseerde wedstrijd/ evenement (per wedstrijd/ evenement)

€ 100,-

Reclamebord en Banieren
➢ Reclamebord in het turncentrum (per jaar) */**
➢ Vermelding op logodoek bedrijfsvrienden GV Balans in turncentrum

€ 150,€ 100,-

Event | Wedstrijden
➢ Naamsponsor van een wedstrijd/ evenement (per wedstrijd/ evenement)

€ 700,-

Kleding | Materiaal
Sponsoring van een team naar keuze, met bijvoorbeeld kleding, tassen, materiaal enz. is alleen
mogelijk indien er geen belangenconflict is met gouden of zilveren sponsoren. Het is ook mogelijk om
als sponsor een specifiek team te ondersteunen, mits u bedrijfsvriend bent van GV Balans.
➢
➢
➢
➢
➢

Bedrijfsnaam op wedstrijd shirts */**
Bedrijfsnaam op sporttassen */**
Bedrijfsnaam op shirts trainers */**
Bedrijfsnaam op shirts vrijwilligers */**
Trainingspakken **

€ 500,- per seizoen
€ 500,- per seizoen
€ 600,- per seizoen
€ 300,- per seizoen
in overleg

*De opdruk- en aanschafkosten van kleding, reclameborden, vlaggen, banieren, tassen etc. zijn voor
rekening van de sponsor
**Minimale contractduur is 3 jaar/ seizoen
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Vrienden van GV Balans
De “Vrienden van GV Balans” is een groep mensen en bedrijven die bestaan uit MKB bedrijven,
zelfstandigen, ouders en grootouders en andere begunstigers die de vereniging een warm hart
toedragen.
De “Vrienden van GV Balans” is een laagdrempelige vorm van sponsoring. Als een andere vorm van
sponsoring (nog) buiten uw mogelijkheden ligt, maar u wilt wel betrokkenheid door middel van
sponsoring tonen, dan is de “Vrienden van GV Balans” een goede optie. Deze vorm van sponsoring
geeft u de mogelijkheid om door middel van een kleine financiële bijdrage de vereniging te steunen.
Door uw steun is het mogelijk om gezamenlijke activiteiten te organiseren en zodoende de
betrokkenheid van alle leden te vergroten.
Communicatie
➢ Vermelding bedrijfsvriend op logodoek bedrijfsvrienden GV Balans in turncentrum
➢ Uw link als bedrijfsvriend wordt geplaatst op onze site onder “sponsors”
Acties en promoties
➢ Voorrang bij het afnemen van extra sponsorpakketten.
Extra
➢ Genodigd op alle activiteiten van GV Balans
Pakketprijs

VRIEND
Vermelding op de website

€ 25,- per jaar

BESTE
VRIEND
Vermelding op de website
Benoeming op Facebook

€ 50,- per jaar

BEDRIJFS
VRIEND
Vermelding op de website
Benoeming op Facebook
Link naar uw website
Vermelding op logodoek
bedrijfsvrienden GV Balans in
turncentrum
€ 100,- per jaar
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