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Zaandam,
Geachte relatie,
Allereerst willen wij u namens de voetbalvereniging Hellas Sport bedanken
voor uw interesse in onze vereniging. Hellas Sport is een actieve en gezonde
vereniging. Veel activiteiten worden gerealiseerd door een gezond financieel beleid. Naast inkomsten uit contributie, de kantine en diverse activiteiten
die worden georganiseerd kan onze vereniging zich verheugen in een groep
trouwe sponsors.

Inleiding
Hellas Sport voetbalt in een gemeente die oog heeft voor de rol van de sportvereniging in de lokale samenleving. Echter, financiële ondersteuning vanuit
de Gemeente is niet meer van deze tijd. Hierdoor is de rol van sponsoring
gegroeid. In deze tijd is de sponsoring een niet meer weg te denken fenomeen
in de sportwereld. Wij zijn een vereniging met ruim 150 gewaardeerde vrijwilligers waar wij trots op zijn.
Hieronder vindt u het sponsorplan, waarmee wij de komende jaren willen gaan
werken. Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten op ons sportpark.

Hellas Sport heeft ook vrijwilligers. Zij zorgen er in hun vrije tijd, soms individueel maar ook vaak in groep- en commissieverband voor, dat onze amateurclub
professioneel functioneert. Eén van die commissies draagt de zorg voor sponsoring. Deze commissie draagt een grote verantwoordelijkheid. U als organisatie mag immers een degelijk beleid en een correcte benadering van onze
vereniging verwachten.
De sponsorcommissie is dan ook verheugd u middels dit schrijven de sponsormogelijkheden bij Hellas Sport kenbaar te maken. Om u een goed inzicht
te geven in de verschillende sponsorpakketten heeft de commissie een helder
overzicht opgesteld van de betreffende mogelijkheden. Uiteraard kunnen
eventuele speciale wensen van uw zijde hierin worden meegenomen.
Uw mogelijke sponsorbijdrage wordt uiteraard enorm op prijs gesteld en vindt
altijd een juiste bestemming. Met het door u ingebrachte sponsorgeld kunnen
tal van idealen verwezenlijkt worden. Uniforme voetbalkleding, het gebruiken
van moderne voetbalmaterialen, het in dienst hebben van bekwame trainers,
het onderhouden van de accommodatie vormen een goede basis voor alle
door de voetbalvereniging bepaalde doelstellingen op sportief gebied. Wij
hopen, dat uw interesse in onze vereniging na het lezen van de sponsormogelijkheden nog groter is geworden, zodat wij u als nieuwe sponsor mogen
begroeten bij Hellas Sport. Graag tot ziens en sportieve groet,
Namens het Bestuur,
Sponsorcommissie Hellas Sport

Algemeen
Hellas Sport is in de eerste plaats een voetbalvereniging en voetbal is wat de
leden bindt. Mensen worden lid van Hellas Sport omdat zij willen voetballen en
zich herkennen in de uitstraling van de club. Samen met alle vrijwilligers maken
zij de vereniging.
Op Sportpark “Hoornseveld” aan de Sportlaan te Zaandam, treffen voetballers, ouders, supporters en vrijwilligers elkaar om ieder op hun eigen manier te
genieten van vrijetijdsbesteding.
Hellas Sport is een voetbalclub die op een goed niveau binnen het amateurvoetbal wil presteren. Om de ambitie van de vereniging ook in de toekomst te
kunnen waarmaken, besteden we veel aandacht aan de jeugd. De jeugd heeft
immers de toekomst!
		

Historie en toekomst Hellas Sport
Hellas Sport is ontstaan uit de fusie tussen Z.F.C en Z.V.V. De oprichtingsdatum
van Hellas Sport is 25 augustus 1900. Spelers van naam heeft (hebben) Hellas Sport (ZFC en ZVV) voortgebracht. U kunt denken aan o.a. Johnny Rep en
Sonny Silooy. Op dit moment spelen er weer diverse jeugdspelers bij profclubs,
o.a. bij FC Groningen en Arsenal.
Hellas Sport is een dynamische voetbalvereniging, heeft een tiptop accommodatie en beschikt over een zeer modern kunstgrasveld. Op deze accommodatie
speelt Hellas Sport wekelijks zo´n 30 thuiswedstrijden.
Sponsoring biedt uitstekende mogelijkheden tot naamsbekendheid
Met betrekking tot de sponsoring richt Hellas Sport zich voornamelijk op bedrijven en particulieren in en rond Zaandam/Zaanstad.
Dat kunnen plaatselijke of landelijke organisaties zijn. De grootste potentie is
te vinden bij de plaatselijke ondernemers omdat zij maatschappelijk betrokken
zijn en gewoon een financiële bijdrage willen leveren aan onze vereniging. Het
kan ook gaan om particulieren of ondernemers die een financiële bijdrage willen leveren, omdat hun kind of bekende bij Hellas Sport voetbalt.
Publiciteit in de pers betekent voor organisaties een vergroting of handhaving
van de naamsbekendheid.
Sponsoring en het beleid van de vereniging
Het sponsorbeleid is er globaal op gericht financiële middelen te werven die
kunnen worden benut ten gunste van alle leden van de vereniging. Met deze

financiële middelen is het voor de vereniging tevens mogelijk om de uitstraling
en imago van Hellas Sport te optimaliseren. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk
om structurele verbeteringen door te voeren aan bijvoorbeeld: de accommodatie, het organiseren van toernooien, het verbeteren van de materialen
enzovoort.
Reclameborden langs het hoofdveld en/of kunstgrasveld
Uiteraard kunt u bij Hellas Sport uw bedrijfsnaam plaatsen op een reclamebord.
U kunt op verschillende velden een bord plaatsen.
De aanmaakkosten voor het bord zijn voor rekening van de sponsor. De aanmaakkosten van een sponsorbord zijn vanaf € 165, - excl. BTW. De sponsor
bepaalt de lay-out, het bord blijft eigendom van de sponsor. Hellas Sport zal
regelmatig het schoonmaken van het bord voor zijn rekening nemen, tenzij in
de overeenkomst anders wordt afgesproken.
Kosten:
Afmeting bord

Kosten per 3 jaar Hoofdveld

B-Veld/ Kunstgras

3 bij 0.80 meter

€ 600,00

€ 300,00

6 bij 0.80 meter

€ 1200,00

€ 600,00

9 bij 0.80 meter

€ 1800,00

€ 1200,00

Sponsoring van één evenement
Een sponsor is bereid een activiteit, bijvoorbeel een toernooi, van Hellas Sport
te sponsoren tegen een daarvoor overeen gekomen bedrag.
Plichten van Hellas Sport t.o.v. sponsors
Hellas Sport zal ten behoeve van alle sponsors zorgdragen voor handhaving
van de exclusiviteit en continuïteit van de gebruikte materialen.
Uiteraard zal Hellas Sport in voorkomende gevallen zorgdragen voor publiciteit
in de pers en op de website.
Tot slot
Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in onze vereniging heeft dat u besluit sponsor te worden van Hellas Sport.
Wij maken graag een afspraak om de sponsormogelijkheden met u te bespreken. U kunt dan een email sturen naar: sponsoring@hellassport.com.
Mocht u geen gebruik maken van dit aanbod dan danken wij u voor de tijd die
u heeft besteed aan dit sponsorplan.
Elftalsponsoring
Ook elftal sponsoring is mogelijk. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.
Met name de aanschaf van kleding is hierbij cruciaal. Hellas Sport heeft sponsorafspraken met het merk Masita en leveranciers. Dat betekent dat alle teams
spelen in de kledinglijn van Masita, in dit geval “Teamconcept London”.
Aanschaf van kleding en materialen gaat uitsluitend via Hellas Sport.
Iedere elftalsponsoring op maat, ook in kleine omvang, bespreken we graag
met u.
Adverteren op de website
Logo of korte tekst met doorlink naar eigen website of alleen korte tekst
€ 100,00 ex btw per verenigingsjaar.
Sponsor van de wedstrijdbal
De sponsor betaalt een bedrag van € 100,00 voor een thuiswedstrijd. Hellas
Sport verzorgt de aankoop van de wedstrijdbal en zal zorgdragen voor publiciteit rond de schenking van de wedstrijdbal, zoals naamsvermelding voor de
wedstrijd door de omroep(st)er en vermelding in het programmablad en op de
website.

Vriendelijke groet,
Sponsorcommissie Hellas Sport

