SPONSORING
Wist u dat er in uw regio een vereniging is met
potentieel Olympische kampioenen?

Turnteam Drenthe
Wij zijn uniek in de regio omdat wij ons uitsluitend richten
op topturnen (nationaal niveau) voor jongens van 6 tot en
met 18 jaar. Alle jongens zijn zeer gepassioneerd met hun
sport bezig en trainen 10-20 uur per week om hun doelen
te bereiken en dromen waar te maken.
ONZE PRESTATIES
Sinds de oprichting heeft Turnteam Drenthe zich bewezen
als vereniging waar talentvolle jongens de kans krijgen zich
te ontwikkelen en mee te dingen naar nationale titels. In
de afgelopen jaren zijn deze nationale titels dan ook
veelvuldig behaald.

TURNTEAM DRENTHE
sc@turnteamdrenthe.nl
www.turnteamdrenthe.nl

Ook vindt er doorstroming plaats van de jongens van
Turnteam Drenthe naar de nationale selectie. In 2015 zijn
m a a r l i e f s t v i e r j o n g e n s v a n Tu r n t e a m D re n t h e
geselecteerd voor de Oranje JongTalenten Selectie (OJTS),
de opmaat voor de Oranje Talenten Selectie (OTS) en het
nationale team. Slechts 48 jongens in Nederland zitten in
deze selectie.
Kom gerust eens langs tijdens één van de trainingen in
onze turnhal. Voor de tijden kunt u contact met ons
opnemen via email.

WAT KUNNEN WIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN

2015
Twan van den Berg
Goud, sprong
Luca Scheper
Zilver, meerkamp
Jorn Boerrigter
Goud, voltige
Zilver, meerkamp
Zilver, vloer
Zilver, sprong
Brons, rek
Lars Boerrigter
Brons, rek
Brons, brug
Brons, sprong

2014
Yannick Reij
Brons, voltige
Sandro Middag
Goud, vloer

Turnteam Drenthe heeft de ambitie om op het
allerhoogste niveau te turnen. Om dit te bereiken, zoeken
wij ondersteuning van bedrijven die dezelfde
gedrevenheid hebben als onze turners. Bedrijven die zich
herkennen in de kenmerken van deze mooie sport:
kracht, lef en lenigheid.
Door sterk toenemende media-aandacht voor het turnen
in het algemeen en de verrichtingen van Turnteam
Drenthe in het bijzonder, is het voor u zeer interessant om
uw bedrijfsnaam aan Turnteam Drenthe te verbinden.
Doordat onze activiteiten op landelijk niveau zijn, beperkt
de media-aandacht zich niet alleen tot de regio. Ook
hebben wij een actief beleid op het gebied van social
media, waarin wij onze sponsoren graag betrekken.
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van onze
sponsorpakketten. Tevens bieden wij de mogelijkheid tot
sponsoring van activiteiten en evenementen. Veelal
betreft dit sponsoring in natura. Als tegenprestatie zorgen
wij voor naamsvermelding tijdens het evenement en
vermelding in de communicatie rondom het evenement
op onze website en social media.
Heeft u interesse of vragen over de sponsoring? Laat het
ons weten, wij komen graag in contact met u!
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Bedrijfsnaam aan clubnaam
gekoppeld
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Naamsvermelding bij evenementen
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Turndemo’s

2 per jaar

1 per jaar
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Turn clinic door professionele
trainer

1 per jaar

-

-

-

!

!

-

-

Op aanvraag

Op aanvraag

EUR 100,-

EUR 50,-

Aanpasbare bedrijfspagina
Naamsvermelding social media
Bedrijfsnaam op sporttassen
Bedrijfsnaam/logo op rug
trainingspakken
Bedrijfsnaam/logo op arm/been
trainingspakken

Naamsvermelding in communicatie
Bijdrage per jaar

