Sponsorpakketten v.v. WODAN 2018 – 2019:

Pakket A (Brons):
Een reclamebord (244x61cm) met een minimale contractduur van twee jaar. De
eenmalige vervaardigingkosten van een reclamebord zijn voor rekening van de
sponsor.
Het bord wordt geplaatst op een nader overeen te komen plaats aan het hoofdveld.
Het logo van de sponsor wordt geplaatst op de pagina 'SPONSORING' van de
WODAN-website en wordt roulerend getoond op de TV-schermen in het clubhuis.
Sponsors met pakket 'Brons' wordt de mogelijkheid geboden om - in overleg met
club en pachters - tot het huren van (een) veld(en), het sponsorhome en/of de
kantine van het clubhuis t.b.v. bedrijfsactiviteiten.

Pakket B (Zilver):
Twee reclameborden (á 244x61cm) met een minimale contractduur van twee jaar.
De eenmalige vervaardigingskosten voor de twee reclameborden zijn voor rekening
van de sponsor. Het bord wordt geplaatst op een nader over een te komen plaats
aan het hoofdveld.
Het logo van de sponsor wordt geplaatst op de pagina 'SPONSORING' van de
WODAN-website en wordt roulerend getoond op de TV-schermen in het clubhuis.
Sponsors met pakket 'Zilver' wordt de mogelijkheid geboden - in overleg met club en
pachters - tot het huren van (een) veld(en), het sponsorhome en/of de kantine van
het clubhuis t.b.v. bedrijfsactiviteiten.

Pakket C (Goud):
De voorwaarden van pakket A met reclamebord(A-locatie) en aangevuld met
shirtsponsoring. Het pakket is exclusief bedrukte wedstrijdshirts, -broeken en sokken) van een nader overeen te komen jeugd- of seniorenteam (m.u.v. 1ste en 2de
seniorenelftal).
Het logo van de sponsor wordt geplaatst op de pagina 'SPONSORING' van de
WODAN-website en wordt roulerend getoond op de TV-schermen in het clubhuis. Het
logo wordt vermeld in het wekelijks op de site verschijnende clubblad Uit en Thuis.
Sponsors met pakket 'Goud' wordt - in overleg met club en pachters - de
mogelijkheid geboden tot het huren van (een) veld(en), het sponsorhome en/of de
kantine van het clubhuis t.b.v. bedrijfsactiviteiten.
'Gouden' sponsors mogen 1x per jaar gratis een advertentie plaatsen op de WODAN
homepage. Deze blijft maximaal 1 week zichtbaar.

Pakket D (Diamant):
De voorwaarden van pakket C aangevuld met trainingspakken, indien gewenst
bedrukt met het bedrijfslogo/bedrijfsnaam. Dit is exclusief de aanschaf en het
bedrukken van de trainingspakken. Het logo van de sponsor wordt geplaatst op de
pagina 'SPONSORING' van de WODAN-website en wordt roulerend getoond op de
TV-schermen in het clubhuis. Het logo wordt vermeld in het wekelijks op de site
verschijnende clubblad Uit en Thuis.
Sponsors met pakket 'Diamant' wordt - in overleg met club en pachters - de
mogelijkheid geboden tot het huren van (een) veld(en), het sponsorhome en/of de
kantine van het clubhuis t.b.v. bedrijfsactiviteiten.
'Diamanten' sponsors mogen 1x per jaar gratis een advertentie plaatsen op de
WODAN homepage. Deze blijft maximaal 1 week zichtbaar.

Pakket E (Platina):
De voorwaarden van pakket D aangevuld met inloopshirts en tassen, indien gewenst
bedrukt met het bedrijfslogo/bedrijfsnaam. Dit is exclusief de aanschaf en
bedrukken van de inloopshirts en tassen. Het logo van de sponsor wordt geplaatst op
de pagina 'SPONSORING' van de WODAN-website en wordt roulerend getoond op de
TV-schermen in het clubhuis. Het logo wordt vermeld in het wekelijks op de site
verschijnende clubblad Uit en Thuis.
Sponsors met pakket 'Platina' wordt - in overleg met club en pachters - de
mogelijkheid geboden tot het huren van (een) veld(en), het sponsorhome en/of de
kantine van het clubhuis t.b.v. bedrijfsactiviteiten.
'Platina' sponsors mogen 1x per jaar gratis een advertentie plaatsen op de WODAN
homepage. Deze blijft maximaal 1 week zichtbaar.
Het bedrijfslogo komt op de WODAN-website, reclame-uiting in de hal van het
clubhuis, 1x per jaar gratis advertentie op de WODAN homepage gedurende 1 week.

Flexpakket:
Sponsor en sponsorcommissie bespreken samen een voor beide partijen passend
sponsorpakket. Kortingen op het gebruik van (onderdelen van) de accommodatie i.c.
clubhuis kunnen deel uitmaken van de besprekingen.

Hoofdsponsorpakket:
De voorwaarden van pakket E, maar dan voor het 1ste en 2de senioren-elftal en met
de mogelijkheid van exclusiviteit.
Hoofdbestuur en sponsorcommissie denken graag constructief met sponsors mee
hoe aan hun wensen tegemoet kan worden gekomen en hoe wensen kunnen worden
ingevuld.
Het sponsorbedrag is uiteraard afhankelijk van de wensen, de mogelijkheden die
WODAN heeft en de te verwachten resultaten.

Algemene voorwaarden:
1. Er wordt een contract aangegaan voor de duur van tenminste twee jaar
(m.u.v. Flexpakket) met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar tenzij
uiterlijk drie maanden voor het einde van het lopende contractjaar is
opgezegd.
2. Al onze sponsors worden uitgenodigd voor sponsoractiviteiten. Die vinden in
de regel plaats in het clubhuis. Gestreefd wordt naar 3 activiteiten per jaar.
3. Onze sponsoren hebben vrij toegang tot het sponsorhome bij thuiswedstrijden
van het eerste elftal. Relaties mogen worden uitgenodigd. De kosten die dat
met zich meebrengt, zijn voor rekening van de sponsor.
4. Onze sponsoren hebben recht op het gebruik van het sponsorhome t.b.v. van
eigen bedrijfsactiviteiten. Die moeten tijdig worden aangemeld en besproken
met de kantinebeheerder.
5. Sponsors hebben vrij toegang tot de te organiseren feestavond waarvoor een
uitnodiging zal worden gestuurd. Namens de sponsor hebben dan maximaal 3
personen toegang. Een nader te bepalen aantal munten zal gratis worden
aangeboden.
6. Sponsoring in natura is bespreekbaar. Daarbij kan onder meer worden
gedacht aan het ter beschikking stellen van materialen, al dan niet voorzien
van de bedrijfsnaam. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van
de sponsor.

