
ADVERTERENACCOMMODATIE 
SPONSORING

SPONSORING

   

 

 

SPONSORMAP



Inhoudsopgave 

VOORWOORD	 	3

GYMNASTIEKVERENIGING	OKK	VAN	TOEN	TOT...	HEDEN	 	4

OKK	VANDAAG	 	6
ADVERTEREN	IN	DE	ONLINE	NIEUWSBRIEF	 	9
ADVERTEREN	OP	DE	WEBSITE	 	10
ADVERTEREN	SPONSORBORDEN	 	11
ADVERTEREN	OP	TV-MONITOR	 	12
CLUB	SPONSORING	 	14
DE	“CLUB	VAN	500”	 	14
KLEDINGSPONSORING	 	15
EVENEMENTEN	/	ACTIVITEITEN	 	16
ACCOMMODATIE	SPONSORING	 	17
MATERIAAL	/	MATERIEEL	 	18

HOE	WILT	U	ONS	STEUNEN?	 	19

SPONSORPROCEDURE	 	19

CONTACTGEGEVENS	 20

Bestand: OKK Sponsormap 2022.docx

Auteur: Shaun Roubos  & Will Langeveld

Laatst gewijzigd: 13-2-2022

 2
Gymnastiekvereniging OKK | Rijnstraat 1a | 3371 ST Hardinxveld-Giessendam | info@okkhardinxveld.nl



 
Voorwoord 

Geachte relatie, 

Met plezier bieden wij u de sponsormap aan van Gymnastiekvereniging OKK Hardinxveld-
Giessendam. Met deze map geven wij u inzicht in de sponsor- en adverteermogelijkheden 
die er binnen de vereniging zijn. Wij zijn erop gericht om iedere relatie een aanbod op maat 
te bieden. Dat wil zeggen dat er in goed overleg verschillende combinaties van reclame en 
sponsoring mogelijk zijn, volledig afgestemd op uw wensen. 

De sponsormap maakt eveneens duidelijk wat Gymnastiekvereniging OKK bijzonder maakt.  

U treft een overzicht aan van de clubhistorie van de vereniging en informatie over de huidige 
situatie. Daarnaast informeren wij u over de diverse mogelijkheden die er bestaan op het 
gebied van sponsoring en adverteren. De bijbehorende tarieven per sponsor- of adverteer 
mogelijkheid worden ook steeds genoemd. Tevens geven wij inzicht in de besteding van uw 
sponsorgelden. 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u een aantrekkelijk sponsoraanbod kunnen bieden en kijken 
ernaar uit om u als sponsorrelatie te mogen verwelkomen. 

Als u na het lezen van deze sponsormap nog vragen heeft, neem dan contact op met een 
van de leden van de sponsorcommissie. 

Met sportieve groet, 

Sponsorcommissie Gymnastiekvereniging OKK  
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Gymnastiekvereniging OKK van toen tot... heden 

Gymnastiekverenging OKK is opgericht op 19 oktober 1919. Onze ruim 100 jaar oude 
vereniging heeft door de jaren heen vele ontwikkelingen meegemaakt. Trots tonen wij u 
hieronder de rode draad van hetgeen gespeeld heeft binnen onze vereniging sinds haar 
oprichting. 

 

Op 1 oktober had de oprichting plaats in het café Den Toom. De contributie werd vastgesteld op ƒ 0,40 cent per 
week. Bij de oprichting bestond de vereniging alleen uit een herenafdeling maar al snel werd een jongensafdeling 
opgericht.  
 

In maart werden een dames- en meisjesafdeling opgericht en op de ledenvergadering van 13 oktober werd het 
eerste vrouwelijke bestuurslid gekozen. Ook kwam er dit jaar een jongensaspiranten afdeling. 
 

In oktober werd de damesafdeling ontbonden door te weinig belangstelling. De vereniging kreeg een dieptepunt 
en er moest wekelijks geld bij. Tevens werd besloten uit het KNGV te treden en er moest gewacht worden op 
betere tijden. Toch kregen we tegen het eind van dit jaar weer een damesafdeling van 9 leden. 
 

Hierna volgden de crisisjaren. De organisatie van uitvoeringen gaven grote tekorten en er werd voorgesteld om 
werkloze heren f 0,10 per week contributie te laten betalen. Er waren ook leden die zelf voorstelden om f 1,-- per 
week contributie te betalen om zo de vereniging op de been te houden. De vastgestelde contributie bedroeg f 0,25 
per week. In 1932 veranderden we van gymnastiekzaal en gingen van gebouw Rehoboth met betonnen vloer naar 
het IJsclubgebouw aan de Parallelweg. Dit was een hele vooruitgang al was de ruimte niet altijd groot genoeg. 
Deze zaal kreeg de bijnaam “Het Hok” en hier werden topturners en topturnsters van onze vereniging opgeleid. 
 

Er werd besloten om in plaats van een avond per week, twee avonden per week te gaan oefenen. Dit omdat de 
afdelingen te groot werden. Ook werden er dit jaar voor het eerst onderlinge wedstrijden georganiseerd.  
 

Dit jaar zou ons jubileumjaar worden en verschillende plannen waren uitgewerkt om in oktober dit feest te vieren, 
doch de oorlogsomstandigheden waren van dien aard dat de lessen in september werden gestaakt. In augustus 
werd nog wel een Zomeruitvoering gegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan. Het werd een geslaagde avond met 2300 
bezoekers.  
 

In juni 1945 begon de vereniging weer normaal aan de repetities. OKK deed mee aan de Bevrijdingsfeesten, 
vooral de optocht was een groot succes.  
 
  

De laatste winter in het IJsclubgebouw. In februari begon men aan het nieuwe gebouw, genaamd “Ons 
Clubgebouw”, huiseigenaar was nog steeds de ijsclub. In totaal werden er ruim 2600 uren belangeloos gewerkt 
door leden van de IJsclub Vriendenschaar en OKK. Op 24 mei van dit jaar werd “Ons Clubgebouw” geopend door 
Burgemeester De Boer van Hardinxveld. 
 

In het voorjaar is de zaalruimte vergroot door aan de zuidzijde van het clubgebouw er een gedeelte van 4 x 6 
meter aan te bouwen. Hoofdzakelijk bedoeld als toestelruimte. Door o.a. een oliebollenactie kon deze aanwinst 
weer geheel worden afbetaald. Tegelijkertijd met de aanbouw konden we nieuwe verlichting aanbrengen in de 
zaal, welke betaald werd uit de nalatenschap van een oud-bestuurslid. 
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Dit jaar is de vereniging koninklijk goedgekeurd en is na jaren een wens vervuld. 

Het hoogtepunt van dit jaar was de viering van het 50-jarig jubileum, waarbij het startkapitaal werd geschonken 
voor de bouw van de nieuwe zaal. Ook werd er dit jaar een informatiebulletin uitgegeven door de Jeugdraad wat 
later uitgroeide in de clubkrant. De bouw van een eigen gymnastiekzaal aan de Rijnstraat werd feestelijk geopend 
op 15 juli 1970.  
 

In de zomer van dit jaar werd een keuken/vergaderruimte van ongeveer 4 x 6 meter naast de toestelberging 
gebouwd.  
 

Per 1 januari telt de vereniging 550 leden. Met een aantal vrijwilligers wordt het dak van de gymzaal voorzien van 
een nieuwe dakbedekking. Op 20 mei zijn er 5 jongens van OKK voor het eerst vertegenwoordigd bij de 
Nederlandse Kampioenschappen. Op 1 december konden we het 600ste lid verwelkomen 
 

In dit jaar is het gebouw uitgebreid met een recreatieruimte en een danszaal met kleedkamers. Anderhalf jaar 
lang hebben vrijwilligers dit bijna zelf gerealiseerd. Hierdoor was de financiering minimaal en de uitbreiding toen 
maximaal. Dankzij deze uitbreiding ging de vereniging behoorlijk groeien. 
 

Er werd weer een groot feest gevierd in verband met het 75-jarig jubileum. Verder werd in dit jaar de bovenzaal 
nog uitgebreid met een toestelberging. De peuter en kleutergymnastiek kon hierdoor in deze zaal gaan sporten, 
waardoor de club nog meer kon groeien. 
 

Op 8 november wordt de 1000 leden grens gepasseerd. Sinds 2000 heeft onze club echter ook niet stilgestaan en 
is nog altijd verder uitgegroeid. Naast gymnastiek en jazzdans zijn er diverse sportvormen bijgekomen, zoals 
peuterspeelgym, aerobics, steps, meer bewegen voor ouderen, buik billen benen enz. OKK is blijven groeien en 
heeft zich qua sportaanbod altijd blijven ontwikkelen. Ons huidige gebouw aan de Rijnstraat 1a is daardoor ook al 
weer te klein geworden.  
 

Door het huidige bestuur de beslissing genomen de gewenste en zeker ook benodigde verbouwing van start te 
laten gaan. De eerste werkzaamheden ten aanzien van deze grootschalige verbouwing hebben plaatsgevonden 
in de zomer van 2012. Er is onder de toestelruimte geheid, zodat in de toekomst een verdieping gebouwd kan 
gaan worden op de huidige gymzaal beneden. 
 

    
Er wordt door een kleine groep vrijwilligers begonnen met de plannen voor het  100 jarig bestaan van OKK.  
Hiermee is de Jubileumcommissie 100 jaar OKK een feit geworden. 
De komende jaren zullen worden gebruikt om activiteiten te ontwikkelen om de plannen voor het eeuwfeest  te 
kunnen financieren. 
 

     

Het eeuwfeest  hebben we groots kunnen vieren, door de inzet van vele sponsors en vrijwilligers. 
OKK heeft zich in de theatrale voorstellingen gemanifesteerd als een bijzondere vereniging met vele 
mogelijkheden van sport  en bewegen, van jong tot oud. Niet voor niets is het  motto van OKK “Een leven lang 
sportief”. 
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2021 a
  

De 1e bouwfase is gerealiseerd. Er zijn nieuwe kleedkamers gebouwd, zonnepanelen op het  dak,  
Er is groot onderhoud gedaan aan zowel de buiten- als de binnenruimtes. Wederom met medewerking van 
sponsors en vrijwilligers . 
 

Wij hopen van harte dat de uitbreidingsplannen van 
OKK, zoals verderop in deze sponsormap staan 
omschreven, snel worden gerealiseerd, zodat het 
sportaanbod en het sportniveau van onze leden een 
groei kan blijven doormaken. 

OKK heeft sinds haar oprichting niet stilgestaan en is 
altijd op zoek naar door ontwikkeling, uitbreiding en 
verbetering. OKK gaat met haar tijd mee! 

 
OKK vandaag 

OKK is een groeiende en bloeiende vereniging dat haar 100-jarig bestaan in 2019 mocht 
vieren. De rijke clubhistorie is zowel op de website als in het hoofdstuk ‘Historie' te lezen.  

Belangrijk aan de rijke historie van de vereniging is vooral dat het bij OKK altijd mogelijk is 
geweest om “een leven lang sportief” te kunnen zijn. Iets wat OKK vandaag de dag nog altijd 
nastreeft. Met een uitgebreid sportaanbod biedt OKK bewegingslessen aan voor jonge 
kinderen vanaf het moment dat zij kunnen lopen tot aan senioren die op hun oude dag graag 
fit en vitaal willen blijven. 

Van ‘peuter-speel-gym’ tot ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ (MBVO). Er is voor iedere leeftijd 
een scala aan sportmogelijkheden. Het aanbieden van een breed sportaanbod is onze kracht 
en daarin zoeken we continu naar vernieuwingen. Innoveren, anticiperen en meebewegen 
met de veranderende vraag in de samenleving is daarbij van groot belang. 

• Peuters en kleuters

 Peuter Speel Gym, ouder-kind gym, kleutergym

• Turnen

 Turnselectie dames / heren, recreatie gym sport voor jongens, meisjes, dames & heren

• Dans

 Jazzdans voor alle leeftijden in verschillende vormen

• Actief bewegen

 Aerobics, steps, trim, BBB, Bootcamp etc.

• Blij(f) fit

 Meer Bewegen Voor Ouderen, 50+ gym, etc. 
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Gymnastiekvereniging OKK beschikt over haar eigen gebouw. Iets waar wij enorm trots op 
zijn. OKK is een groeiende en bloeiende vereniging en wil dat ook blijven. Met een 
fluctuerend ledenaantal tussen de 800 en 1000 leden hebben we een grote en uiteenlopende 
groep sporters, actief in de diverse sportdisciplines die OKK aanbiedt. 

Uiteraard willen dat nog steeds 
uitbreiden en meer sport aanbieden. 
We richten ons nu op de 2e 
bouwfase, uitbreiding met een 
valkuil voor de turnafdeling. Ook 
hiervoor hebben wij alle hulp hard 
nodig van onze leden in “helpende 
handen”, maar uiteraard ook van 
sponsoren als het gaat om 
financiën. 

Wij hopen dan ook dat bedrijven en organisaties uit Hardinxveld-Giessendam en omstreken 
zich aan onze vereniging willen verbinden door middel van sponsoring of een andere 
financiële bijdrage. Bij interesse komen wij graag in contact. Mail voor meer informatie naar 
communicatie@okkhardinxveld.nl. 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN 

Het is mogelijk om OKK op uiteenlopende manieren te sponsoren. Onze ‘menukaart’ biedt 
diverse opties voor zowel online als offline sponsoring, waarbij de looptijd en het bedrag in 
veel gevallen zelf te bepalen zijn, uitzonderingen daargelaten. Overleg is altijd mogelijk. 

Adverteren 
De adverteer optie is een publicatiemiddel bedoeld om (meer) naamsbekendheid te 
genereren voor uw bedrijf of uw diensten. Hiervoor biedt OKK onderstaande opties aan: 

• Logo advertentie in online nieuwsbrief    blz. 9 

• Logo advertentie op de website van OKK   blz. 10 

• Logo advertentie op sponsorborden in de zaal   blz. 11 

• TV-monitor advertenties in het clubgebouw   blz. 12 

Club sponsoring 
Naast het creëren van meer naamsbekendheid voor uw bedrijf door middel van vermelding 
van uw logo is het ook mogelijk om OKK op een andere manier te steunen. Club sponsoring 
is een middel van een persoon, organisatie of bedrijf, om OKK te steunen. Dit kan door 
middel van geld of door andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit. 

• De ‘’Club van 500’’       blz. 14 

• Kledingsponsoring       blz. 15 

• Evenementen / Activiteiten     blz. 16 

Accommodatie sponsoring 
Ook accommodatie sponsoring is mogelijk. Hierbij kan een persoon, organisatie of bedrijf de 
vereniging steunen door het aanbieden van middelen, natura, of andere financiële vormen. 

• Materieel / Materiaal      blz. 17 & 18 

Alle bovenstaande opties tezamen biedt voldoende opties voor bedrijven en organisaties om 
OKK te helpen. U kiest zelf de manier die u of uw bedrijf het meest aanspreekt of waar u 
mogelijkheden hebt om bepaalde zaken vanuit uw bedrijf te sponsoren. 
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Adverteren in de online nieuwsbrief 
 

Adverteren in de online nieuwsbrief van OKK betekent 
minimaal 12 weergaven van uw bedrijfslogo per jaar. Elke 
maand wordt er namelijk een nieuwsupdate verstuurd aan 
850 ontvangers. Uw logo komt prominent in beeld in de 
footer van iedere nieuwsbrief, met doorklik link naar uw 
website. De nieuwsbrieven worden goed gelezen en als 
sponsor bent u dan ook goed in beeld. 

In de kantlijn aan de rechterzijde staat een voorbeeld van 
een eerder verstuurde nieuwsbrief. Onderaan staan de 
huidige sponsoren vermeld onder de kop ‘vrienden van 
OKK’. Dit zal ook de plaats zijn waar uw logo wordt 
getoond, indien u besluit OKK te sponsoren. 

Vanzelfsprekend versturen we de digitale nieuwsbrief ook 
wanneer er evenementen, acties of andere informatie 
aangekondigd dienen te worden. De 12 reguliere uitgaven 
lopen daarom ook vaak op, waardoor sponsoren veel vaker 
zichtbaar zijn met hun bedrijfslogo dan de genoemde 12 
weergaven per jaar. 

Zo zijn er bijvoorbeeld in zowel 2020 als 2021 ruim twintig 
nieuwsbrieven verstuurd. 

Kosten adverteren online nieuwsbrief 

• Logo met doorklik link : € 100, - per jaar 

Mocht u interesse hebben in het adverteren in de digitale 
nieuwsbrief van Gymnastiekvereniging OKK, dan kunt u 
contact opnemen met communicatie@okkhardinxveld.nl 

Er wordt geen btw gefactureerd omdat Gymnastiekvereniging 
OKK niet btw plichtig is. 
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Adverteren op de website 

Gymnastiekvereniging OKK heeft een eigen website, namelijk www.okkhardinxveld.nl. U kunt 
uw bedrijfslogo vermelden op de website in de vorm van een advertentie. Uw logo verschijnt 
altijd op de homepagina van www.okkhardinxveld.nl en rouleert samen met de logo’s van 
andere sponsoren in een zogenoemde carrousel.  

Uw bedrijfslogo komt op deze manier continu voorbij en wordt frequent getoond aan onze 
website bezoekers. Als u besluit uw logo op onze website te tonen, nemen we uw logo ook 
mee in onze nieuwsbrief. Zo krijgt uw als het ware twee voor de prijs van een. 

  

Bezoekersaantallen website 

De website van OKK wordt goed bezocht met enkele honderden unieke bezoekers per 
maand. Met meer dan 800 leden wordt de site regelmatig geraadpleegd voor lesroosters, 
nieuws en andere updates, waarnaast ook niet-leden de website bekijken om zich te 
oriënteren op de sportmogelijkheden bij OKK. 

Met een logo op een prominente plek op de website zijn sponsoren veel in beeld. Hieronder 
een screenshot van de logo’s van enkele huidige sponsoren op de homepage van onze 
website. 

 10
Gymnastiekvereniging OKK | Rijnstraat 1a | 3371 ST Hardinxveld-Giessendam | info@okkhardinxveld.nl

http://www.okkhardinxveld.nl


  

Op de homepage kunnen maximaal 15 sponsoren sponsoren staan, zodat de carroussel niet 
overladen is met logo’s. We willen sponsoren namelijk zoveel mogelijk in beeld brengen en 
een overlaad van bedrijfslogo’s maakt de zichtbaarheid van eenieder minder prominent. 

Andere opties en/of wensen kunnen uiteraard worden besproken in overleg met de 
sponsorcommissie. Stuur voor alle aanvragen, verzoeken en opmerkingen een mail naar 
communicatie@okkhardinxveld.nl.  

Er wordt geen btw gefactureerd omdat gymnastiekvereniging OKK niet btw plichtig is. 

Adverteren sponsorborden 

Adverteren door middel van het plaatsen van een bedrijfslogo op een sponsorbord is ook een 
optie binnen de sponsormogelijkheden van OKK. Gymnastiekvereniging OKK beschikt over 
eigen ruimtes waar sponsorborden opgehangen kunnen worden. De betreffende ruimtes zijn: 

• De turnzaal 

• De danszaal 

• De recreatieruimte 

In het clubgebouw aan de Rijnstraat komen wekelijks circa 850 leden sporten. Onder deze 
leden zijn diverse doelgroepen vertegenwoordigd, evenals diverse leeftijdscategorieën. Denk 
bijvoorbeeld aan onze turnselectie-groepen, de 55+ groepen en (basis)schooljeugd. 

Sponsorprijs website

Positie Onderwerp Kosten per jaar

Welkomstpagina Logo € 100,00 
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Deze sporters komen wekelijks voor een of meerdere uren sporten bij OKK en krijgen de 
sponsorborden constant te zien. Ook tijdens wedstrijden, demonstraties of andere activiteiten 
zijn de borden zichtbaar. Niet alleen voor de sporters, maar ook voor het aanwezige publiek. 

De prijs voor het laten maken van de borden is eenmalig exclusief 21% BTW  

Andere opties zijn in overleg altijd mogelijk en indien u dit wilt kunt u de borden ook zelf 
aanleveren/laten maken. 

Adverteren op Tv-monitor 

Gymnastiekvereniging OKK heeft een tv-monitor hangen in het clubgebouw aan de Rijnstraat  
1A. Op de monitor worden dagelijks allerlei beelden getoond, van lesroosters en naderende 
activiteiten tot aan het weerbericht en nieuwsberichten. Ook is het mogelijk om op dit scherm 
advertenties af te spelen.  

Het scherm bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw, vlakbij de kleedkamers. Op 
deze plek komen dagelijks de meeste passanten voorbij en zitten ook de toeschouwers bij 
onderling wedstrijden. Een interessante locatie dus om advertenties te tonen. 

• Formaat van het scherm: Landscape 

Plaatsen van sponsorborden

Positie Zaal Grootte Kosten p/jaar

Buitenwand Turnzaal 50 x 125 cm € 250,00

Er wordt geen btw gefactureerd omdat gymnastiekvereniging OKK niet btw plichtig is. 

Aanschaf van sponsorborden

Omschrijving Grootte Kosten

Eenvoudig bord 50 x 125 cm € 25,00 
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• Prijs 1 x 10 seconden: € 100,00 (45 weken per jaar zichtbaar) 

o In uren vertaalt dit zich in 93,8 zichtbare uren per jaar 

• Prijs 2 x 10 seconden: € 175,00 (45 weken per jaar zichtbaar) 

o In uren vertaalt dit zich in 187,6 zichtbare uren per jaar 

Adverteerders bepalen zelf het type bestand dat ze aanleveren. Het kan bijvoorbeeld een 
videoanimatie zijn (MP4 of AVI), een stilstaand beeld (PNG of PDF) of een slide met 
informatie tekst en een logo. 
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CLUB SPONSORING 

De “Club van 500” 
 
OKK heeft veel geldmiddelen nodig om de permanent ingerichte turnzaal te kunnen 
realiseren. Omdat de verbouwing alleen in fases realiseerbaar is, is OKK op zoek gegaan 
naar een meer structurele methode om inkomsten te genereren uit sponsoring. Wij realiseren 
ons dat, wanneer wij van u vragen een structurele en specifieke bijdrage te leveren voor de 
verbouwing, u daar ook iets voor terug zou willen zien. 

Wij zullen in het leven gaan roepen de zogenaamde “Club van 500”.  

Het idee is dat bedrijven voor minimaal drie jaar een bedrag van € 500,00 per jaar 
sponsoren. Van dit bedrag zal OKK zelf een deel behouden, hetgeen gebruikt zal gaan 
worden voor onze verbouwing en andere investeringen. De overige gelden zijn bedoeld om 
u, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet “te pleasen”. Als u lid wordt van de ‘’Club van 500’’ 
kunt u mee beslissen over waar de financiële middelen heen gaan. 

Sponsordiner  
Dit zullen wij doen door eens per jaar een sponsordiner te organiseren, waarbij alle leden van 
de “club van 500” zullen worden uitgenodigd. U kunt dan onder het genot van een hapje en 
een drankje ook direct uw netwerk wellicht vergroten door in gesprek te raken met de andere 
leden van “de club”. Hier wordt ook gepresenteerd hoe het gaat met OKK door diverse 
demonstraties te laten zien van onze dans- en turngroepen. 

Wall of Fame   
Maar uiteraard is dat niet het enige dat wij voor u in petto hebben. Zo dachten wij dat u als 
één van de eerste leden van onze “club van 500” een plekje zou verdienen in de te maken 
“wall of fame”. Bij de verbouwing worden tevens een aantal nieuwe muren gebouwd, waarbij 
we de bedrijfsnaam van onze eerste sponsoren voor eeuwig kunnen laten vastleggen op de 
stenen van de betreffende muur.  

Events   
Tot slot zijn er ieder jaar wel evenementen die georganiseerd worden, waarbij u kunt zien 
hoe divers de gymsport eigenlijk is. Ieder jaar wordt door de KNGU een Univé Gymgala 
georganiseerd in Ahoy. U als sponsor zouden we vrijkaartjes aan kunnen bieden om hier met 
uw partner naar toe te gaan. Wij beloven u dat u dit als een fenomenaal avondje uit zult 
ervaren! Ook wordt u uitgenodigd voor onze eigen clubkampioenschappen en 
dansuitvoeringen. 

Wij hopen dat ook u van het idee van de “club van 500” enthousiast bent geworden en deel 
wilt nemen in deze club. Voor u tevens een leuke manier van sponsoren, waarbij u zelf kunt 
genieten van leuke activiteiten, en voor OKK een geweldige steun in de rug! 

 14
Gymnastiekvereniging OKK | Rijnstraat 1a | 3371 ST Hardinxveld-Giessendam | info@okkhardinxveld.nl



 
Kledingsponsoring 

OKK heeft jaarlijks tal van uiteenlopende activiteiten waar u deel van kunt uitmaken door 
middel van kledingsponsoring.  

Zo gaan onze wedstrijdturners en turnsters 
naar diverse regionale en landelijke 
wedstrijden, waarbij ze in OKK-tenue op de 
wedstrijdvloer staan. Belangrijk is om tijdens 
wedstrijden uit te dragen dat zij voor OKK 
Hardinxveld uitkomen.  

Het hebben van een eenduidig trainingspak 
helpt om deze uitstraling te realiseren. U kunt 
hier een belangrijk bijdrage aan leveren door 
middel van het sponsoren van bijvoorbeeld 
onze trainingspakken. 

Met name de selectie turners en turnsters reizen het hele land door voor allerlei wedstrijden 
in uiteenlopende divisies. Het is dan ook interessant om uw bedrijfslogo als sponsor op het 
trainingspak van OKK te hebben staan. Op die manier is uw logo in beeld bij een groot 
publiek en vergroot u de naamsbekendheid van uw bedrijf. 

 
Ook trainers & vrijwilligers willen natuurlijk 
herkenbaar zijn als leiding van OKK 
Hardinxveld. Door middel van het sponsoren 
van bijvoorbeeld T-shirts kunt u er voor zorgen 
dat er tijdens wedstrijden, open dagen en 
demonstraties altijd duidelijk is, wie er tot de 
leiding behoort en voor welke vereniging.  

Uiteraard wordt ook uw bedrijfsnaam op deze 
shirts e.d. gedrukt. 
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Evenementen / activiteiten 
 

Gymnastiekvereniging OKK heeft een 
aantal keren per jaar evenementen die uit 
eigen initiatief of door een opdrachtgever 
tot stand komen. U moet daarbij denken 
aan clubkampioenschappen, braderie, 
dansuitvoeringen, open dag etc.  

Tijdens deze activiteiten kunnen wij uw 
naamsbekendheid vergroten, bijvoorbeeld 
door het plaatsen van (roll-up)banners 
tijdens de activiteiten en foto’s met uw 
sponsorbord in beeld. 

Graag bespreken wij met u welk evenement u zou willen sponsoren, voor welk bedrag en op 
welke manier wij de naam van uw bedrijf het best naar voren kunnen laten komen tijdens het 
evenement. Er zijn evenementen die jaarlijks terugkomen en evenementen die als eenmalige 
activiteit worden opgezet. 
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ACCOMMODATIE SPONSORING 

Gymnastiekvereniging OKK bestaat al 100 jaar en ook de huidige accommodatie is alweer 
heel wat jaren geleden gebouwd. Net zoals veel andere oudere gebouwen ontkomt ook OKK 
niet aan onderhoud, renovatie en innovatie. De laatste jaren zijn veel vernieuwingen en 
verbeteringen doorgevoerd om het clubgebouw aan de Rijnstraat meer te laten stralen en de 
uitkomsten stemmen ons erg tevreden. 

Zo is er een stuk aangebouwd waardoor het gebouw is uitgebreid en een frisse nieuwe look 
heeft gekregen. Daarnaast hebben we extra kleedkamers gemaakt op de eerste verdieping, 
zijn er zonnepanelen geïnstalleerd in het kader van duurzaamheid en zijn de recreatieruimte 
en kantine aan verbouwingen onderhevig geweest, zodat ook daar weer vertoefd kan worden 
in een frisse nieuwe relax ruimte die volledig is gerestyled. 

Dit alles wat noodzakelijk met het oog op de toekomst, met name voor de ontwikkeling van 
de turnsport en de dansafdeling. Als vereniging streven wij namelijk altijd naar het verbeteren 
van het niveau en naar innovatie binnen ons vakgebied. 

Al het bovenstaande behoorde tot fase 1 van de vernieuwingen, wat de eerste stap was in 
het upgraden van onze vereniging. In grote lijnen is de verbouwing verdeeld in drie fases. 

• Fase 1 (gerealiseerd) 
Hiertoe behoorde al het bovenstaande en groot onderhoud. Ook de weg langs het OKK 
gebouw is omgelegd om de plannen te realiseren.  

• Fase 2  
In deze fase zal er een zogenaamde valkuil worden gerealiseerd voor de turners en 
turnsters, zodat zij (nog mooiere) oefeningen en sprongen optimaal kunnen trainen. Ook 
zal er in deze fase een tribune bij de turnzaal worden gebouwd. 

• Fase 3 
In deze fase zal er een extra verdieping op de huidige turnzaal worden gebouwd, zodat 
uitbreiden van het aantal lesuren in de week gerealiseerd kan worden. 
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Iedere fase zal ook in deelfases plaatsvinden. Dit heeft met name te maken met de financiële 
kant van deze zaak. Als vereniging (zonder winstoogmerk) zullen wij steeds dan een stap 
van de bouw realiseren, zodra daar de financiële middelen beschikbaar voor zijn.  

Als vereniging moeten we met elkaar de schouders eronder zetten en onszelf in moeten 
zetten voor (sponsor)acties, lotenverkoop, vrijwilligerswerk et cetera. Ook zijn er al vele leden 
die zich aangemeld hebben om zelf de handen uit de mouwen te steken en dus geld te 
besparen door “zelfwerkzaamheid”. 

Uiteraard hopen wij ook van harte dat ook u uw steentje zou willen bijdragen in de realisatie 
van ons “nieuwe gebouw” met zoveel toekomstperspectief, waar wij als OKK zo ontzettend 
trots op zijn. 

Materiaal / Materieel 
 
Binnen onze diverse afdelingen zijn vele toestellen en andere materialen (zoals ballen, 
hoepels, touwen etc.) nodig. Wanneer u besluit een bedrage te leveren voor de aanschaf en 
onderhoud van deze toestellen, kunnen wij u als tegenprestatie aanbieden de naam van uw 
bedrijf te vermelden tijdens thuiswedstrijden, clubkampioenschappen en uitvoeringen. Op die 
manier wordt uw bedrijfsnaam zichtbaar voor publiek. 

Graag bespreken wij met u voor welk bedrag u een bijdrage zou willen leveren en welke 
bestellingen voor het betreffende bedrag door u zullen worden gesponsord. 

Onze peuter-speel-gym groepen gebruiken naast diverse gymtoestellen en materialen als 
hiervoor gemeld, ook papier, potloden, karton en alle andere attributen die denkbaar zijn bij 
knutselwerkjes. Is uw bedrijf wellicht in de gelegenheid daarvoor materiaal of hulpmiddelen te 
leveren, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. 

Als dank zullen wij een artikel in de plaatselijk krant, waarin wij uw bedrijfsnaam noemen en 
onze dank uitspreken en zullen wij een dankwoord op onze website plaatsen, met eventueel 
een bijpassende foto.  
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Hoe wilt u ons steunen? 
 
Bent u verrast door wat OKK allemaal te bieden heeft op sportief gebied, maar ook wat wij 
voor u als bedrijf als tegenprestatie kunnen betekenen? Wilt u onze vereniging steunen door 
middel van sponsoring op één van de hiervoor genoemde punten? 

Welke van de onderstaande producten zou u willen en kunnen sponsoren? In onderstaande 
kolom kunt u aanvinken welk activiteit of activiteiten door u gesponsord zullen worden. 

Sponsorprocedure 
 
De werkwijze van OKK voor het tot stand komen van een sponsorcontract is als volgt: 

• Samen met een lid van de sponsorcommissie heeft u een kennismakingsgesprek en wordt 
de sponsormap besproken. 

• Twee weken na het kennismakingsgesprek neemt de betreffende persoon van OKK 
contact met u op voor het maken van een nieuwe afspraak en bespreekt met u of u en zo 
ja, in welke vorm of welke activiteit van OKK u zou willen sponsoren en onder welke 
voorwaarden voor beide partijen. 

• Een lid van de sponsorcommissie maakt voor u een concept sponsorcontract op en levert 
deze per e-mail aan ter controle. Een model sponsorcontract dat wij hanteren is als bijlage 
achterin deze sponsormap gevoegd. 

• Twee weken na toezenden van het concept sponsorcontract wordt met u een afspraak 
gemaakt om het contract ( in tweevoud) te ondertekenen. 

Sponsormogelijkheid optie

Adverteren

• Adverteren in online nieuwsbrief

• Adverteren op de website

• Adverteren d.m.v. sponsorborden

Club sponsoring

• De ‘’Club van 500’’

• Kledingsponsering

• Evenementen / Activiteiten

Accommodatie sponsering

• Materieel / Materiaal
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Contactgegevens 

Sponsorcommissie OKK  

Rijnstraat 1a 

3371 ST  Hardinxveld-Giessendam 

Tel. 0184-615454 

www.okkhardinxveld.nl 

communicatie@okkhardinxveld.nl 

info@okkhardinxveld.nl 

Contactpersonen sponsoring: 

Shaun Roubos Will Langeveld

Communicatie OKK Sponsoring OKK

Tel. 06-23941909 Tel. 06-30993690 

communicatie@okkhardinxveld.nll 16langeveld@gmail.com
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