SPONSORBROCHURE

ONZE VERENIGING
Atletiekvereniging Rijssen is dé baan en wegatletiekvereniging van Rijssen. Onze
vereniging is opgericht in 1985. Wij zijn dus nog een jonge vereniging.

De AV Rijssen heeft zich ten doel gesteld om iedereen die in welke vorm dan ook atletiek wil
bedrijven, deze mogelijkheid te bieden. De vereniging is laagdrempelig, voor alle gezindten
en voor alle leeftijden. Plezier en gezondheid staan op de eerste plaats. In het verlengde
daarvan geven onze atleten tijdens wedstrijden het positieve imago van AV Rijssen kleur
door gedrag en prestatie.
De vereniging biedt al haar leden de mogelijkheid om onder deskundige (bege-)leiding de
atletiek, trim- en wandelsport te beoefenen.
Afdeling Atletiek.
Vooral de jeugd wordt zo breed mogelijk bekend gemaakt met alle technische
atletieknummers. Dit gebeurt, onder begeleiding van hiervoor door de KNAU opgeleide
(jeugd)trainers. Zij bezitten daarmee de diploma’s en licenties om zowel de jeugdige als de
oudere wedstrijdatleet optimaal te begeleiden.
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Afdeling Trimmen
Ook de trimmers die om hun conditie te verbeteren en /of op peil te houden, lekker
ontspannen willen lopen, krijgen alle mogelijkheden zich te ontwikkelen. Hiervoor staan
diverse gekwalificeerde begeleiders tot hun beschikking.
Afdeling Wandelen
Het is de intentie van de wandelafdeling om een zo groot mogelijk aantal potentiële lopers te
bereiken. Het is mede daarom dat is gemeend een zo breed mogelijk scala van activiteiten te
ontplooien (wekelijkse wandelingen, deelname aan wandelvierdaagsen, nordic walking).
Evenement / Wedstrijden.
Naast de jaarlijkse clubkampioenschappen voor clubleden organiseert AV Rijssen ook
landelijk bekende evenementen zoals de Ter Steege Rijsserbergloop; de Polybouw
Aluminium Crossloop en de Baanwedstrijd voor Junioren, Senioren en Masters.

Accommodatie
De AV Rijssen beschikt sinds 2008 over een gecertificeerde 6-laans 400 mtr. kunststofbaan.
Verder zijn er 2 verspringbakken, is er een hoogspringmat en kunnen we kogelstoten, speeren discuswerpen.

Ons clubgebouw
Het clubgebouw bestaat uit een prachtig gebouw met een grote sociale ruimte, dames en
heren kleedkamer, een toiletgroep, een bestuur/commissiekamer en een materialenberging.
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SPONSORMOGELIJKHEDEN
Als sponsor heeft u de volgende mogelijkheden.
Groot Evenement
U wordt de hoofdsponsor van een groot evenement. In ruil daarvoor wordt uw bedrijf
naamgever van het evenement. Onder die naam wordt ook publiciteit gemaakt voorafgaand
aan en aansluitend op het evenement. De naam van uw bedrijf wordt vermeld op het
start‐finishdoek. Daarnaast krijgt uw bedrijf de mogelijkheid een reclamebord te plaatsen op
de atletiekbaan en een logo op de website. Ook is de eventuele vermelding van uw
bedrijfsnaam op de startnummers mogelijk. Het sponsorbedrag is afhankelijk van de omvang
van het evenement. Dit is een afspraak die we graag voor minimaal drie jaar met u maken.

Reclamebord langs de baan
Uw bedrijf plaatst een reclamebord langs de atletiekbaan. Het bedrag voor het eerste jaar
bestaat uit de kosten voor het vervaardigen van het bord (ca. €175,=) en € 150,= voor het
plaatsen van het bord. Uw bedrijf stemt de reclame-uiting af met AV Rijssen en laat het bord
maken. De vereniging plaatst het bord. Vanaf het tweede jaar wordt jaarlijks door de
vereniging € 150,= in rekening gebracht. Deze afspraak willen we graag voor minstens drie
jaar met u maken.
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Logo op de website
Het logo van uw bedrijf wordt getoond op onze website (avrijssen.nl). Op iedere pagina van
onze website is een blok waarin logo’s van onze sponsoren afwisselend worden getoond.
Daarnaast staat het logo van uw bedrijf op de speciale sponsor-pagina. Het logo van uw
bedrijf bevat een link naar de website van uw bedrijf. Een mooie manier om bezoekers naar
uw eigen website te trekken.
Het plaatsen van een logo op onze website kost € 100,= per jaar.
Trainingskleding
Uw bedrijfsnaam staat op de trainingskleding van onze atleten. Afspraken hierover zijn
dermate specifiek dat wij hier graag nader met u over van gedachten wisselen. Bij alle
wedstrijden komt de naam van uw bedrijf in de schijnwerpers.

Advertentie in het clubblad
Wij bieden u de mogelijkheid om in ons clubblad, dat 4 keer per jaar verschijnt, te adverteren
met een persoonlijke advertentie. De advertentie kan bestaan uit een hele pagina waarvoor
de kosten € 85,= per jaar zijn. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om een advertentie van
een halve of kwart pagina te plaatsen de kosten daarvan zijn respectievelijk € 45,= en € 37,=
per jaar.

5

AdVenSHARE
AdVenSHARE is het totaalpakket rondom de selectiegroep van AV Rijssen. AdVenSHARE
biedt u de mogelijkheid om voor een totaalbedrag van € 750,= per jaar de MiLagroep te
ondersteunen.
AV Rijssen biedt u daarvoor een Standaard Reclamebord, een logo op de website, een
speciale advertentiepagina in het clubblad, 2 keer per jaar reclame in het Rijssens
Nieuwsblad en Redactionele stukken in het Rijssens Nieuwsblad.
De MiLagroep is een zeer enthousiaste groep topatleten met ambitieuze doelstellingen voor
korte dan wel langere termijn, zoals Nederlands kampioen worden op de 800 meter of
deelname aan het EK.
Tevens kunt u een kijkje nemen op de speciale site van de MiLa-groep van AV Rijssen:
http://avrijssen.nl/mila/, waar u ook de promotievideo kunt bekijken.
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Uiteraard horen wij het graag van u als u ideeën heeft om de vereniging nog succesvoller
te maken.
Wij hopen dat u enthousiast bent geworden en dat u geïnteresseerd bent om AV Rijssen te
ondersteunen.

De sponsorcommissie van AV Rijssen
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Wilt u meer informatie over sponsormogelijkheden bij deze jonge dynamische en
veelbelovende vereniging? Neem dan contact op met:

AV Rijssen
Sportpark “de Koerbelt”
Arend Baanstraat 107
7461 DT RIJSSEN
sponsorcommissie@avrijssen.nl
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