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Voorwoord 

 
Schietvereniging De Treffer is dé schietvereniging van Heino. De vereniging is opgericht in 1967 en bestaat 
daarmee al weer 50 jaar. De vereniging kent leden in alle leeftijdscategorieën van 15 jaar tot 80 jaar en is 
daarmee een vereniging waar zowel jong en oud deelnemen aan de luchtschietsport.   
 
De vereniging is onder meer actief op evenementen in en rondom Heino zoals “De Heinose Pompdagen” 
en “Buurtfeest Elshof”. Ook organiseert de vereniging eigen evenementen waaronder het “Kromme Loop 
Toernooi”, recreanten avonden en de thuiscompetitie. Daarnaast neemt zij deel aan schietcompetities van 
de BTLS in o.a. Oldenzaal, Glanerbrug, Nijverdal, Raalte en Haaksbergen. Tevens organiseert de vereniging 
samen met 8 regionale schietverenigingen het Salland Toernooi. Kortom een zichtbare en actieve 
vereniging welke ook zeker voor de jeugd een belangrijke aanvulling vormt op het aanbod aan 
sportfaciliteiten binnen Heino. 
  
Sponsoring is voor onze vereniging van groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door 
sponsoring geven de vereniging onder andere de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, materialen 
aan te schaffen en activiteiten te ontplooien. Dit komt de uitstraling en de levendigheid van Heino, de 
vereniging en haar leden ten goede. Een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, met als 
resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren.  
 
Veel van de huidige sponsoren van de vereniging steunen ons niet alleen om hun eigen naamsbekendheid 
en maatschappelijke betrokkenheid in de gemeenschap te vergroten, maar vooral ook omdat ze de 
vereniging en haar leden een warm hart toedragen. Het bestuur zal alles in het werk stellen om de eer en 
goede naam van de sponsoren hoog te houden en de uitstraling van de vereniging sportief, correct en 
sfeervol te houden. Dit om ervoor te zorgen dat de vereniging het waard blijft om als sponsor te steunen.  
 
Indien u als sponsor een voorstel heeft dat niet in dit document staat vermeld, kunt u dit te allen tijde 
bespreekbaar maken bij het bestuur. Wij staan u graag te woord. 
 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur van S.V. de Treffer, 

 
 

E. Wolkorte 
(voorzitter) 
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Sponsor mogelijkheden 
 
Sponsoring is op veel verschillende manieren mogelijk. De tegenprestatie van onze vereniging bestaat uit 
het verschaffen van communicatiemiddelen om uw naamsbekendheid te vergroten. Hieronder vindt u een 
overzicht van de mogelijkheden. 
 
 

Sponsorpakket basis Periode Prijs 

- Logo en link op de website 
- Plaatsing reclamebord bij de vereniging 
- 50% korting op huur van de schietbaan/kantine voor personeelsfeesten* 

 

 
1 jaar 

 
€ 70,- 
 

 
 

Sponsorpakket plus Periode Prijs 

- Logo en link op de website 
- Plaatsing reclamebord bij de vereniging 
- 1x per jaar gratis gebruik van de schietbaan/kantine voor personeelsfeesten* 

 

 
3 jaar 
 

 
€ 175,- 
 

 
* Tot 20 personen / exclusief consumptie 

 
 
 De productiekosten van het reclamebord zijn voor de sponsor.  

 Het formaat van het bord is 40 cm hoog en 60 cm breed.  

 Het reclamebord zal door SV De Treffer worden verzorgd. 

 Bij beëindiging van de sponsorovereenkomst krijgt de sponsor het reclamebord. 
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Aanmelding sponsoring: 
 
 
Contact gegevens: 
Bedrijfsnaam:   …………………………………………………………………… 

Contactpersoon:  …………………………………………………………………… 

Straatnaam:   …………………………………………………………………… 

Postcode + plaats:  …………………………………………………………………… 

E-mail adres:   …………………………………………………………………… 

 
Sponsor pakket: 

 Sponsorpakket basis  Periode Prijs ** 

 - Logo en link op de website 
- Plaatsing reclamebord bij de vereniging 
- 50% korting op huur van de schietbaan/kantine voor personeelsfeesten* 

 
1 jaar 

 
€ 70,- 
 

 
 

 Sponsorpakket plus Periode Prijs ** 

 - Logo en link op de website 
- Plaatsing reclamebord bij de vereniging 
- 1x per periode gebruik van de schietbaan/kantine voor personeelsfeesten* 

 
3 jaar 
 

 
€ 175,- 
 

 
* Tot 20 personen / exclusief consumptie 
** prijs is exclusief eenmalige kosten voor het reclamebord (€ 15,00) 

 

 
Aanvullende informatie: 
 
 
 
 
 
 
 
Betaalwijze:        Akkoord sponsor: 
 

 Contant 

 Op rekening 


