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Voorwoord 
De gym- en turn afdeling van Luctor et Emergo telt een ruime 60 leden die 
wekelijks met veel plezier en passie, doorzettingsvermogen en volle inzet, turn-
en/of gymlessen volgen. De gymgroepen zijn ooit begonnen als recreatieve 
bezigheid, welke snel zijn doorgegroeid in het recreatieve wedstrijdturnen. 
Hierin draait Luctor al vele jaren mee aan de top. Enige tijd geleden heeft er zelfs 
doorgroei plaatsgevonden naar het Nationale niveau. Inmiddels draaien wij als 
club ook op dit niveau stabiel mee, met zelfs finale plaatsen op naam van Luctor. 
Een prestatie waar wij als club-trainers, bestuur en leden zeer trots op zijn.  
 
Met een groeiende groep deelnemers, stijgend niveau en toenemende eisen aan 
kwaliteiten van kleding, materialen en lessen, is het als club steeds lastiger 
financieel stabiel te blijven; zeker in een tijd van teruglopende en zelfs 
verdwenen subsidies.  
 
Om ervoor te zorgen dat wij als club ook toekomstige Drielenaren een sportieve 
begroeting kunnen geven en ze op weg kunnen helpen met hun motorische 
ontwikkeling en het realiseren van sportieve dromen, hebben wij een interactief 
sponsor- en supportplan ontwikkeld. Met dit plan zijn wij ervan overtuigd een 
passend antwoord te kunnen blijven bieden op de groeiende vraag naar 
motorische ontwikkeling-gym en turnen, in dit altijd dynamische dorp. Met de 
verworven gelden kunnen wij de continuïteit waarborgen en kwaliteit hoog 
houden.  Dit uit zich in kwalitatief goede en moderne toestellen, opleidingen en 
bijscholingen voor onze leiding en een toenemend aanbod aan sportieve 
activiteiten voor onze leden en nieuw te werven leden.  
 
Graag introduceren wij u in onze sportieve wereld en laten wij u zien op welke 
manier uw bedrijf iets voor onze vereniging kan betekenen. Ook willen wij graag 
laten zien op welke wijze wij uw bedrijf kunnen  promoten.  
 
Wij streven graag naar een gezamenlijk doel om samen een sterke, gezonde en 
sportieve club neer te zetten voor alle toekomstige Luctorianen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sponsorprogramma Gymnastiek-en turnvereniging Luctor et Emergo.  
 
Voor u ligt ons sponsorprogramma.  Wij lichten ons plan ook graag mondeling 
toe. Alles wat in dit plan staat kan namelijk ook als maatwerk aangeboden 
worden.  
 
De vereniging is opgericht in 1934 en vooral actief in Driel en omgeving. Onze 
leden komen in de regel uit Driel en Schuytgraaf. Momenteel draaien wij 
wedstrijden mee en zijn wij zichtbaar in een steeds groter deel van Nederland.  
 
Zoals in het voorwoord vermeld, zorgt een groei van de vereniging, maar vooral 
de groei van de prestaties van onze leden, voor toenemende uitgaven. Wij willen 
de kosten deels dekken door ons te richten op sponsoren. Juist omdat wij 
groeien en landelijk zichtbaar worden, is het interessant om onze vereniging te 
sponsoren, maar ook herkenbaarheid in de gemeente Overbetuwe kan uw 
bedrijf hoger op de sociale ladder zetten. 
 
Wij hebben op de volgende bladzijden ons sponsorprogramma opgesteld, maar 
zoals eerder aangegeven; sponsoring is maatwerk. Wij willen u graag de 
mogelijkheden van reclame-uiting benoemen: 
● Uitingen van uw bedrijf op de outfits van de leden; 
● Uitingen van uw bedrijf op de kleding van onze trainers; 
● Uitingen van uw bedrijf op de sporttassen; 
● Bord in de sporthal; 
● Sponsorvlag/banner op de door ons georganiseerde toernooien; 
● Uw logo/naam op onze website; 
● Uw logo/naam onder onze nieuwsbrief; 
● Uw logo/naam op onze sociale media; 
 
Los van bovenstaande mogelijkheden kan in overleg gekeken worden naar 
aanvullende of speciale uitingen. Alles in relatie tot een passende wederdienst 
door onze verenging.  
 
Kleding: 
Wat betreft kleding willen wij u er op voorhand op wijzen dat de grootte, 
hoeveelheid en welke kleding bedrukt mag worden, vastgelegd is door de KNGU.  
 
Op de volgende bladzijde hebben wij enkele vaste sponsorpakketten uitgewerkt, 
dit betreft: 
● Hoofdsponsor; 
● Vaste vriend van de club; 
● Club van 100; 
● Doelensponsor. 
 
Sponsorpakketten kunnen ook gecombineerd worden en wij zijn graag bereid 
om onze mogelijkheden mondeling toe te lichten. 
  



 

1: Hoofdsponsor 
 
Als hoofdsponsor bent u onze vaandeldrager. Uw bedrijf verbindt zich zichtbaar 
aan de vereniging en wij zullen onze samenwerking binnen en buiten de 
vereniging uiten.  
 
Wat mag u van ons verwachten?  
● Wedstrijdleden die aan toernooien deelnemen dragen outfits met uw logo 

/bedrijfsnaam, op de presentatiekleding (grootte, kleur en plaats in overleg). 
● Uw bedrijfsnaam/logo wordt vermeld op toernooien en andere evenementen 

welke door ons georganiseerd worden (uitnodigingsbrief, poster, 
programmaboekje, e.d.).  

● Uw bedrijf mag een bord/ vaandel aanleveren welke wij, in overleg, in de 
vaste sporthal kunnen plaatsen aan het materiaalhek. Ook andere 
verenigingen maken gebruik van de zaal, het bereikt derhalve een breder 
publiek (hoe groot) 

● Uw logo/bedrijfsnaam wordt standaard geplaatst in onze nieuwsbrief; 
● Uw logo/bedrijfsnaam wordt standaard op de voorpagina van onze website 

benoemd;  
● U krijgt een VIP-uitnodiging voor alle evenementen welke door onze 

vereniging worden georganiseerd, zoals het zomerspektakel (grote 
demonstratieavond). Uw bedrijf wordt “benoemd” als hoofdsponsor en 
vernoemd als vaandeldrager boven de vaste vrienden en club van 100; 

● Mogelijkheid tot het aanvragen van een demonstratie/sportieve activiteit 
voor uw bedrijf.  

 
Wat vragen wij als tegenprestatie? 
● Als hoofdsponsor vragen wij een periodieke bijdrage van € 1.500 per jaar.  

Hoofdsponsor van onze vereniging bent u voor minimaal 3 jaar. Er wordt 
tussen uw bedrijf en Luctor een sponsorovereenkomst opgesteld. 

 
Tip! 
Mocht u wel bovenstaande optie ambiëren, maar is de financiële bijdrage voor u 
te groot, dan is het delen van deze bijdrage met een ander bedrijf (wellicht een 
kennis, leverancier of partnerbedrijf) zeker een optie. Over een evenredige 
verdeling voor alle partijen gaan wij graag in overleg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

2: Vaste vriend van de club 
 
Naast een vaandeldrager heeft Luctor graag een groep vaste vrienden om zich 
heen. We weten allemaal hoe belangrijk goede vrienden zijn. Onze vrienden zijn 
essentieel voor de waarborging van de continuïteit van de vereniging. Vrienden 
maken het mogelijk om onze vereniging verder uit te breiden, zoals door het 
realiseren van nieuwe trainingsmogelijkheden en de aanschaf van materiaal.  
 
Wat mag u van ons verwachten?  
● Wedstrijdleden die aan toernooien deelnemen dragen outfits met een klein 

logo/bedrijfsnaam, op de presentatiekleding (grootte, kleur en plaats in 
overleg). 

● Uw bedrijfsnaam/logo wordt vermeld op toernooien en andere evenementen 
welke door ons georganiseerd worden (uitnodigingsbrief, poster, 
programmaboekje, e.d.).  

● Uw logo/bedrijfsnaam wordt standaard benoemd op onze website, onder het 
kopje sponsoren;  

● U krijgt een uitnodiging voor alle evenementen welke door ons worden 
georganiseerd, zo ook het zomerspektakel (grote demonstratieavond). Uw 
bedrijf wordt vermeld op het “Vaste vrienden-bord”. 

 
 
Wat vragen wij als tegenprestatie? 
● Als vaste vriend van de club sluit u zich voor een minimale periode van 3 jaar 

aan bij de club, voor een bedrag van € 300,00 per jaar. Er wordt tussen uw 
bedrijf en Luctor een sponsorovereenkomst opgesteld. 

 
  



 

3: Club van 100 
 
De club van 100 is een club voor bedrijven, particulieren, stichtingen, 
verenigingen etc, welke zich samen willen inzetten om de vereniging Luctor te 
versterken en in de vorm van een kleine bijdrage te ondersteunen.  
 
Wat mag u van ons verwachten?  
● Uw logo/bedrijfsnaam wordt standaard benoemd op onze website, onder het 

kopje sponsoren;  
● U krijgt een uitnodiging voor alle evenementen welke door ons worden 

georganiseerd, zo ook het zomerspektakel (grote demonstratieavond). Uw 
bedrijf wordt vermeld op het speciale “Club van 100 bord” 

 
Wat wij vragen als tegenprestatie? 
● Als lid van de club van 100  sluit u zich voor een minimale periode van 3 jaar, 

voor een bedrag van € 100,00 per jaar.  Er wordt tussen uw bedrijf en Luctor 
een sponsorovereenkomst opgesteld. 

 
 
 
  



 

4: Doelensponsoring  
 
Mocht u niet gebonden willen zijn aan een meerjarige sponsoring of wilt u alleen 
een activiteit sponsoren óf de aanschaf van nieuwe materialen, dan hebben wij 
ook de mogelijkheid om doelmatig te sponsoren.  
 
Als groeiende vereniging zijn er altijd materialen die nieuw moeten worden 
aangeschaft danwel opgeknapt.  Daarnaast willen wij jaarlijks activiteiten 
organiseren voor onze leden of het promoten van onze verenging voor niet-
leden.  
 
Als doelensponsor kunt u een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld:  
 
Materialen/toestellen: 
● Dikke mat; 
● Crashmatjes (extra demping bij landingen); 
● Salto-vang installatie; 
● Extra rekstok; 
● Plankoline; 
● Handensteun klosjes (hout) in vierkant en hexagoon; 
● Damesbrug; 
● Flick flacker; 
 
Activiteiten: 
● Onderlinge wedstrijd; 
● Officiële turnwedstrijd (met verenigingen uit de hele regio); 
● Sportinstuif; 
● zomerspektakel (demonstratie); 
● Jaarafsluiting; 
 
Andere voorbeelden van doelensponsoring: 
● Medailles/bekers voor onderlinge wedstrijden; 
● Sporttassen; 
● Drukwerk; 
● Catering voor op de evenementen; 
● Vervoer van materialen; 
 
Wat mag u van ons verwachten?  
● Benoeming op de gesponsorde activiteiten; 
● Benoeming op de website en éénmalig in de nieuwsbrief; 
 
Wat wij vragen als tegenprestatie? 
● Een eenmalige bijdrage gekoppeld aan een doel. Het bedrag wordt vooraf 

kenbaar gemaakt en vastgelegd. Uitkering in de vorm van geld, product of in 
natura. Er wordt tussen uw bedrijf en Luctor een sponsorovereenkomst 
opgesteld. 

 


