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Welkom beste ondernemer 

 

Geïnteresseerd in badminton, dan bent u op de juiste plaats. Badmintonclub 

Gilze is al jaren een vereniging die een compleet product biedt op het gebied 

van badminton. Velen hebben de weg naar onze vereniging al weten te 

vinden. Jeugdigen, op zoek naar een gezellige vereniging, fanatieke sporters, 

op zoek naar uitdaging en anderen, op zoek naar inspannende ontspanning. 

Kortom Badmintonclub Gilze heeft voor bijna iedere badmintonsporter iets te 

bieden, maar ook voor toeschouwers, sponsors en fans, misschien ben u 

binnenkort ook één van hen. Deze sponsorgids geeft u een eerste indruk van 

onze vereniging en wat wij u kunnen bieden, hopelijk tot ziens. 

 

 
 

 

Badmintonclub Gilze in vogelvlucht 

 

1979, het jaar waarin Badmintonclub Gilze is opgericht. Dit liep parallel met 

de opening van de nieuwe sporthal “Achter de Tuintjes” te Gilze welke destijds 

gelijk als thuisbasis van de vereniging is gekozen. “Sporthal Achter de 

Tuintjes”, een sporthal waarin sport op vele niveaus en gezellig samenzijn een 

belangrijke plaats heeft gevonden. Het bij de sporthal aanwezige restaurant 



voorziet de vele sporters en overige bezoekers al jaren van smakelijke 

gerechten.  

Sinds de oprichting heeft de Badmintonclub een aanzienlijke groei 

doorgemaakt. Van aanvankelijk twintig enthousiaste badmintonners die hun 

badmintonsport met veel plezier beoefenden is inmiddels uitgegroeid tot een 

complete badmintonvereniging met circa 160 leden waaronder 

competitiespelers op landelijk niveau, recreanten die alleen een avondje 

inspannend willen ontspannen, jeugdleden die selectietrainingen volgen en 

jeugdleden die hier tijdens hun sportbeoefening graag aan de vele extra 

activiteiten meedoen, van feesttoernooi tot zomerkamp. Hoewel door de 

individualisering van de maatschappij het er voor verenigingen niet 

makkelijker op is geworden is het Badmintonclub Gilze nog steeds gelukt om 

de groei er in te houden en daarnaast over een grote groep van vrijwilligers te 

beschikken die de vereniging dragen.  

Ondanks de grote diversiteit van de persoonlijke doelstellingen van de vele 

leden heeft de vereniging toch het karakter van een grote vriendenclub. 

Badmintonnen kan je er op ieder niveau, en de niveauverschillen zijn groot, 

maar naast het badmintonnen ademt het geheel toch de sfeer uit van een 

gezellige vriendenclub, waar je gewoon bij wilt horen. Binnen die vereniging 

kan iedereen badmintonnen op zijn niveau. Een recreant heeft zijn 

woensdagavond met wat leuke wedstrijdjes en af en toe een leuk toernooi. 

Ieder jeugdlid wordt door een enthousiaste jeugdcommissie opgevangen en 

krijgt van de eerste dag af aan een gestructureerde manier trainingen 

aangeboden, die erop gericht zijn eigen jeugdleden zo goed te trainen dat ze 

door kunnen groeien tot misschien wel het landelijke badmintonniveau 

waarop de hogere teams spelen. De training kan uitgroeien van een uurtje 

per week tot drie keer per week, afhankelijk van eigen ambities en aanwezige 

talenten. 

In de competitie komen jaarlijks ongeveer twaalf teams uit, zes seniorenteams 

en zes jeugdteams. Minimaal één seniorenteam neemt deel aan de landelijke 

competitie. 

Badmintonclub Gilze is al jaren een bekende vereniging in de regio, bekend 

om het karakter van de vereniging en de competitiespelers die vrijwel altijd 

door de vereniging zelf zijn opgeleid. Al vele jaren is Badmintonclub Gilze 

bezig om op een professionele wijze gebruik te maken van de bekendheid in 

de regio. Door aan de ene kant door training hard te werken aan het niveau 

van de competitie en het aantal teams, is aan de andere kant de gelegenheid 



gegroeid om dit professioneel uit te dragen en dit middels sponsoring verder 

te bekostigen. Sponsoring heeft hiermee een duidelijke plaats gekregen in 

onze vereniging en we zijn van mening dat we onze sponsors ook 

daadwerkelijk iets te bieden hebben, dit zal moge blijken als u de rest van 

deze sponsorgids doorneemt.  

 

Hopelijk bent u na het doorkijken van deze gids ook de mening toegedaan en 

is dit een start van een jarenlange, prettige en sportieve relatie waar alle 

partijen trots op zullen zijn. 

 



De sponsoringmogelijkheden en waarom deze voor u interessant zijn 

 

Sponsoring bij Badmintonclub Gilze kan op vele manieren. Als vereniging met 

evenementen, seniorencompetitie, jeugdcompetitie, recreatiecompetitie,  

clubkampioenschappen, het Gemeentelijk badmintontoernooi Gilze-Rijen en een 

fraai clubblad beschikken we natuurlijk over vele mogelijkheden op het gebied 

van sponsoring. We proberen u een globaal beeld te geven van de verschillende 

mogelijkheden en geven daarbij per mogelijkheid aan wat de tegenwaarde van 

iedere sponsorafspraak voor u zal zijn. In deze sponsorgids vindt u een lijst met 

indicatieprijzen voor de sponsoringmogelijkheden. Het zijn indicatieprijzen, want 

onze voorkeur gaat er naar uit om de sponsorafspraken in overleg met u op 

maat te maken, maar waarschijnlijk heeft dat ook uw voorkeur als ondernemer. 

Gedetailleerde afspraken kunnen dan gemaakt worden over de wijze waarop wij 

uw sponsering uit zullen dragen, maar laten we eerst de mogelijkheden 

aangeven. 

 

 

Adverteren 

 

Een veel gebruikte wijze van sponsoring is het plaatsen van een advertentie in 

ons clubblad “ ’t Virke”. Een traditioneel maar modern clubblad dat zes keer per 

jaar als hardopy uit komt en wordt verspreid onder alle leden en sponsors. 

Daarnaast wordt het ter inzage aangeboden op diverse plaatsen waar inwoners 

van Gilze wachten en/of iets te lezen zoeken. Een advertentie in ons clubblad 

wordt door honderden mensen gezien en gelezen. Het uiterlijk en de verzorging 

van het clubblad dragen hier zeker aan bij. Afspraken kunnen gemaakt worden 

voor één of meerdere jaren. Indien u dit wenst kunt u meerdere exemplaren van 

het clubblad ontvangen. Leuke wetenswaardigheid is dat u korting op 

advertenties krijgt als u ook andere vormen van sponsoring inzet.  

 

Shirt reclame 

 

Sinds een aantal jaren heeft de landelijke sportbond Badminton Nederland het 

dragen van uniforme kleding tijdens competitie wedstrijden verplicht gesteld. Wij 

zouden Badmintonclub Gilze niet zijn als wij hiermee niet meteen een volledige 

clubkledinglijn ingevoerd zouden hebben. Alle competitie teams presenteren zich 



 
 

 

in dezelfde kenmerkende geel-blauwe clubkleding. De kleuren en modellen van 

de kleding zijn zodanig gekozen dat het er, via sublimatietechniek, op 

aanbrengen van bijvoorbeeld uw naam en/of logo het geheel een professioneel 

uiterlijk geeft. Uw naam wordt door onze teams in de regio uitgedragen waarbij 

wij uw naamsbekendheid ook nog proberen te versterken door foto’s van deze 

teams in weekbladen te plaatsen met vermelding van uw naam. Natuurlijk krijgt 

u zelf een vergroting van uw gesponsorde spelersselectie. Over de kleuren en 

teksten welke u op de shirts wilt hebben maken we natuurlijk afspraken op maat. 

Natuurlijk kunt u ook shirts voor eigen gebruik of voor promotionele doeleinden 

bestellen. Wij helpen u hierbij graag. 

 

 

Toernooi sponsoring, sportief hoogtepunt van het seizoen 

 

Jaarlijks organiseert Badmintonclub Gilze eind maart een groot toernooi dat 

grote belangstelling heeft, de jaarlijkse clubkampioenschappen. Een weekend 

lang worden vele wedstrijden gespeeld op ieder niveau. Aan het einde van het 



weekend vindt de prijsuitreiking plaats. De clubkampioenschappen trekken 

jaarlijks veel bezoekers. Op vele manieren kunt u als ondernemer gebruik maken 

van de mogelijkheden uw onderneming te presenteren. Zo kunt u tijdens het 

toernooi een reclame borden plaatsen, strooifolders uit laten delen, of een 

bijzondere prijs aan bieden. Voor de hoogste klasse van het toernooi worden al 

door diverse ondernemingen wisselbekers aangeboden. Het is mogelijk om de 

naam van uw onderneming te verbinden aan één van die wisselbekers, die dan 

namens u wordt uitgereikt. Kortom de clubkampioenschappen vormen een 

ideale mogelijkheid de voordelen van sponsoring voor u optimaal te benutten. 

Daarnaast worden gedurende het jaar nog talloze andere toernooitjes 

georganiseerd waar natuurlijk ook afspraken over gemaakt kunnen worden. 

 

 
 

Bedrijfsbadminton 

 

Een nieuw product van Badmintonclub Gilze is bedrijfsbadminton. Hebt u er wel 

eens aan gedacht uw personeel de mogelijkheid te bieden wekelijks een uurtje te 



gaan sporten. De belangstelling voor badminton is vaak groot. Wij bieden u de 

mogelijkheid om voor een af te spreken periode de beschikking te hebben over 

een badmintonbaan voor uw personeel. Wij zorgen ervoor dat de netten 

opgehangen zijn, de rackets klaar staan en de shuttles aanwezig zijn. U kunt uw 

personeel een uurtje sporten per week aanbieden; had u misschien nog nooit 

aan gedacht. Afspraken hierover maken we natuurlijk op maat en eventueel 

proberen we eerst of het een goed idee is. 

 

 

En wat doen we nog meer voor u 

 

Zoals u hebt gelezen beschikken we dus over een grote hoeveelheid van 

mogelijkheden om sponsoringafspraken te maken waarbij voor iedere 

mogelijkheid inmiddels duidelijk zal zijn dat de voordelen voor u ook een 

serieuze omvang hebben. Als u eenmaal tot onze vaste sponsorrelaties behoort, 

houdt het natuurlijk niet op. Regelmatig informeren wij u over alle actuele 

ontwikkelingen bij onze vereniging via ons clubblad, van voor u van belang zijnde 

promotionele acties wordt u uiteraard op de hoogte gesteld en we nodigen u uit. 

We nodigen u uit om te komen kijken naar de finales van de jaarlijkse 

clubkampioenschappen en we nodigen u uit om zelf een keer deel te nemen aan 

één van onze toernooien. Kortom, sponsors nemen we bij Badmintonclub Gilze 

zeer serieus. We doen onze uiterste best om er voor te zorgen dat we beiden 

trots zijn op de sponsorrelatie. 

 

 

Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden 

 

Ter aanvulling enige informatie over de kosten en de voorwaarden van de 

verschillende mogelijkheden. Het is altijd mogelijk prijzen en voorwaarden af te 

stemmen op specifieke situaties. Dit wordt mede bepaald door zaken zoals 

looptijden van de afspraken, de totale omvang van eventuele sponsorafspraken, 

gewenste sponsoropdruk, gewenste materialen voor eigen gebruik van de 

sponsor, promotionele bedoelingen en wat nog meer voor beide partijen van 

belang is. Zoals aangegeven willen wij graag sponsorrelaties voor langere tijd 

aangaan en dat kan alleen als beide partijen tevreden zijn over de gemaakte 

afspraken en de wijze waarop deze worden nagekomen. Iedere sponsorafspraak 

is voor ons een maatwerkafspraak waar beide partijen trots op moeten kunnen 

zijn en dat zeker ook zullen zijn. 



De indicatie prijzen 

 

Object   Voor wat/wie    Indicatieprijs  

(per jaar) 

 

Hoofdsponsor  Gehele vereniging   Op aanvraag 

Shirtsponsor  Hoofdsponsor Bonds- & regiocompetitie  

senioren*    Op aanvraag (3 jr.) 

Shirtsponsor  Hoofdsponsor regiocompetitie junioren*   

Op aanvraag (3 jr.) 

Telbordsponsor Gilze 1**    € 300,- (3 jr.) 

Telbordsponsor overige competitieteams, per team** € 150,- (3 jr.) 

Toernooisponsor Clubkampioenschappen  € 550,- (3 jr.) 

Wisselbeker  Clubkampioenschappen  € 125,- (3 jr.) 

Advertenties  Advertentie mini (1/10e
 
A4)  € 40,-    (1 jr.) 

   Advertentie kwart A4   € 60,- (1 jr.) 

   Advertentie half A4   € 90,- (1 jr.) 

   Advertentie heel A4   € 175,- (1 jr.) 

   Kaft clubblad buitenzijde f/c  € 300,- (1 jr.) 

   Kaft clubblad binnenzijde z/w  € 200,- (1 jr.) 

   Kaft clubblad binnen ½ pagina z/w € 100,- (1 jr.) 

 

*O.b.v. exclusiviteit op clubshirts van alle deelnemende competitieteams.  

**Elk competitieteam gebruikt 2 telborden tegelijk tijdens wedstrijden, dus ook 2 

reclame-uitingen tegelijk (2 telborden per team voor 1 bedrag). 

 

Globale weergave van de diverse voorwaarden 

 

 

Shirtsponsoring 

 

De meest in het oog springende vorm van sponsoring, is uiteraard uw reclame-

uiting op de shirts van alle competitiespelers. Daarbij kan gekozen worden om 

hoofdsponsor te worden van de seniorencompetitie (alle teams, alle spelers) 

en/of hoofdsponsor te worden van de jeugdcompetitie (alle teams, alle spelers). 



 
 

 

Badmintonclub Gilze zal in dat geval alle clubshirts van alle teams uit de bonds- 

en regiocompetitie voorzien van de naam en/of een logo van de hoofdsponsor. 

Hetzelfde is mogelijk in geval van de jeugdcompetitie: dan worden alle 

competitieteams Deze shirts worden door Badmintonclub Gilze aangeschaft. 

Deze shirts zullen gedragen worden tijdens alle competitiewedstrijden, de 

clubkampioenschappen en de bekerwedstrijden die gedurende de looptijd van 

de overeenkomst gespeeld worden. De shirts zullen op de afgesproken plaats 

bedrukt zijn met de naam en/of het logo van de shirtsponsor. Deze plaats kan 

zijn de voorkant of de achterkant. Het staat Badmintonclub Gilze vrij de 

eventuele overgebleven plaats(en) te voorzien van andere sponsor opdrukken, 

tenzij er met de sponsor afspraken gemaakt zijn over exclusiviteit. De naam van 

de shirtsponsor zal vermeld worden in het clubblad, op onze social media 

kanalen en op onze website. De sponsor krijgt daarnaast reductie op 

advertenties in het clubblad. In overleg met de sponsor worden afspraken 

gemaakt over een foto van de voltallige spelersselectie voor de sponsor. 

Standaard krijgt een sponsor een vergroting van de selectie, andere afspraken 

zijn natuurlijk mogelijk. 

 

 



Telbordsponsoring 

 

Tijdens alle competitiewedstrijden worden speciaal ontworpen telbord-desks 

gebruikt om de scores voor het publiek en spelers in beeld te brengen. Aan de 

zichtzijde, in tribune richting is prominent een liggende A3-wissellijst 

aangebracht. In deze lijst kan uw bedrijfslogo of andersoortige reclame-uiting 

worden getoond. Per team kunnen 2 telborden worden ‘geadopteerd’, waarbij 

uw naamsbekendheid verder vergroot zal worden voor alle supporters. Elke 

telbordsponsor ontvangt jaarlijks een teamfoto van ‘zijn’ competitieteam en een 

vermelding in het Weekblad Gilze-Rijen. 

 

 

 

Adverteren in clubblad ‘t Virke 

 

Badmintonclub Gilze zal in de uitgaven van het clubblad in de afgesproken 

periode de advertentie plaatsen van de adverteerder. De adverteerder zal, indien 

gewenst, van iedere uitgave een exemplaar ontvangen. De adverteerder zal aan 

Badmintonclub Gilze de lay-out van deze advertentie aanbieden. De 

adverteerder zal hiervoor een eenmalige bijdrage betalen aan Badmintonclub 

Gilze waarvoor door Badmintonclub Gilze een factuur zal worden gestuurd. 

Hierbij zal tevens een kopie van de overeenkomst bijgesloten zijn. De hoogte van 

de bijdrage is bepaald aan de hand van het formaat van de advertentie. 



 



Toernooisponsoring 

 

Afspraken aangaande toernooisponsoring worden altijd volledig (prijzen en 

voorwaarden) op maat gemaakt. Dit kan variëren van het aanbieden van een 

aanmoedigingsprijs, wisselbekers tot het aanbieden van een herinnering aan alle 

deelnemers. Uw creativiteit als ondernemer is hierbij de drijfveer. 

 

 
 

 

Op maat!! 

 

Met de hiervoor genoemde mogelijkheden kunt u "uw eigen sponsorplan 

trekken". Vaak kent een sponsor spelers persoonlijk. Het is daarom altijd 

mogelijk het sponsorpakket dat u in gedachten heeft uit te breiden met andere 

reclame-uitingen die Badmintonclub Gilze voert, zoals bijvoorbeeld uw logo-

banners op onze website www.bcgilze.nl en op de Facebook-pagina van BC Gilze. 

Deze zijn echter niet opgenomen in deze algemene sponsor-informatie omdat 

we het dan over maatwerk hebben met een persoonlijk tintje, dat kan natuurlijk 

ook maar die mogelijkheden bespreken we liever in detail met u als er een 

http://www.bcgilze.nl/


duidelijker beeld is over de wijze waarop u uw sponsoring graag in wilt vullen, nu 

alvast bedankt voor uw interesse! 

 

 

En wat nu?? 

 

Waarschijnlijk bent u nu nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten. U hebt 

deze gids ontvangen van een van onze PR-medewerkers. Waarschijnlijk heeft 

deze aangegeven wanneer met u contact wordt opgenomen of wanneer een 

bezoek wordt afgelegd. U krijgt dan alle gelegenheid om verder te vragen en 

gedetailleerd in te gaan op de mogelijkheden die er zijn. Vervolgens zult u 

schriftelijk een voorstel gedaan worden over de wijze waarop een 

sponsorafspraak ingevuld zou kunnen worden, compleet met prestaties en 

tegenprestaties die wij daaronder verstaan. Alles natuurlijk geheel vrijblijvend. 

Vervolgens zal de PR-medewerker langs komen, vragen bespreken en eventuele 

vervolgafspraken maken. Vervolgafspraken waarvan wij hopen en verwachten 

dat deze de start zijn van een jarenlange sponsorrelatie. 

 

Uw PR commissie van Badmintonclub Gilze 

 

 

Deze sponsorgids 

is u aangeboden door: 

 

Mario en Remy van Mierlo 

 

Tel. 06-38236936 

 


