
Sponsorprogramma

Leidse korfbalvereniging
KZ DANAÏDEN

Misschien is dit wel uw eerste kennismaking met KZ Danaïden. 
Daarom kunnen wij ons voorstellen dat u meer over onze vereniging 
wilt weten. Wat voor vereniging is KZ Danaïden? Wat organiseert 
de vereniging voor activiteiten? Waar en op welk niveau spelen 
ze? Hoe groot is de vereniging? Op deze en andere vragen geven 
wij u graag antwoord in deze sponsormap en we hopen u een 
beeld te geven van de mogelijkheden tot sponsoring van onze 
korfbalvereniging.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze map en het bekijken 
van de mogelijkheden tot sponsoring. Heeft u vragen of wilt u uw 
organisatie verbinden aan onze vereniging, de leden van onze 
sponsorcommissie staan u graag te woord. 

Namens alle leden en het bestuur van de korfbalvereniging 
KZ Danaïden wil ik u graag danken voor uw interesse in ons 
sponsorprogramma. 

Arne Heijman, 
Voorzitter KZ Danaïden
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Samenwerking in sponsoring, de sleutel tot succes

Bij KZ Danaïden is sponsoring een belangrijke bron van inkomsten naast de contributies, donaties en 
kantineinkomsten. Om sponsoren aan onze vereniging te binden, willen wij graag een laagdrempelig 
sponsorconcept aan u voorleggen. In dit sponsorprgramma kunt u een pakket kiezen dat bij uw bedrijf 
en wensen past. U kunt kiezen uit de volgende pakketten:
• Brons:  “Het goed onder de aandacht pakket”
• Zilver:  “Het gewaagde pakket”
• Goud:  “Het altijd aanwezig pakket”
• Platina:  “Het scoort mee pakket”

Scoren bovenstaande pakketten niet bij u? Dan gaan wij graag met u in gesprek voor sponsoring op maat.

De vereniging KZ Danaïden

KZ Danaïden is een korfbalvereniging uit Leiden, op 1 juli 2010 ontstaan uit de fusie tussen KZ Leiden en 
De Danaïden. KZ Danaïden is met 400 leden niet alleen de jongste, maar ook de grootste korfbalvereniging 
van Leiden. 
KZ Danaïden is een vereniging voor zowel prestatie- als recreatiefgericht korfbal. Alle 1e jeugdteams (D1, 
E1, etc.) spelen hun wedstrijden in de eerste klasse of hoger en bij de selectie van de senioren is het doel 
een stabiele eerste klasser te zijn. 
De drijvende kracht binnen de vereniging zijn de vrijwilligers. Door hen traint ieder team twee keer in 
de week. Onze vrijwilligers organiseren diverse activiteiten, zoals het familietoernooi, nattepakkenrace 
(sponsorloop), trainer- en scheidsrechtersopleidingen, zomerkamp en andere (jeugd)activiteiten. Hoe leuk 
is het om de naam van uw organisatie te verbinden aan één van deze evenementen en hierdoor bij breed 
publiek zichtbaar te zijn? 
Een aantal teams speelt geen wedstrijden, bijvoorbeeld de G-jeugd. Zij trainen iedere woensdag onder 
begeleiding van een enthousiaste groep vrijwilligers. Naast de G-jeugd hebben wij twee trainingsgroepen 
met de allerjongste kinderen. Dit zijn de de Kangoeroes (4 tot 6 jaar) en de Ukkies (2 tot 4 jaar) die op 
zaterdagochtend korfbalgerichte spelletjes doen. 
Niet-spelende leden zijn ook belangrijk voor onze vereniging. Zij krijgen de mogelijkheid om recreatief te 
trainen.

Waar vindt u ons?

Onze kunstgrasvelden en het nieuwe clubgebouw bevinden zich op sportpark Montgomery aan 
de Montgomerystraat in de wijk Leiden Zuid-West. Het clubhuis van onze vereniging voelt voor onze leden 
als een tweede thuis.
Tijdens het voor- en najaar worden alle thuiswedstrijden gespeeld op de kunstgrasvelden. Doordat 
handbalvereniging Saturnus en American Footballclub Lightning Leiden ook actief zijn op deze locatie 
is het een drukbezocht sportpark. 
Tijdens de winterperiode spelen en trainen de teams in verschillende sporthallen  
in en rondom Leiden. De thuiswedstrijden van het vlaggenschip worden gespeeld  
in de “3 Oktoberhal” in Leiden.
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Begeleiding

KZ Danaïden wil dat de spelers en speelsters de juiste begeleiding krijgen en daarom wordt er geïnvesteerd 
in het opleiden van onze trainers, zodat bij zo veel mogelijk jeugdteams een vrijwilliger staat met een 
trainersdiploma van het KNKV. Ieder team heeft één of meerdere trainers/trainsters, een coach en bij de 
jeugd ook een teamouder.

Tevens biedt de vereniging via de KNKV ook de opleiding tot scheidsrechter aan. De inbreng van ouders/
leden is natuurlijk van groot belang voor de vereniging. We zijn blij dat een aantal ouders/leden inmiddels 
is opgeleid tot scheidsrechter voor onze vereniging. Dit maakt onze vereniging arbitrageproof. 

Maatschappelijke betrokkenheid

KZ Danaïden is zich bewust van de wijkfunctie die de vereniging heeft in Leiden Zuid-West. Maandelijks 
organiseren we een buurtbijeenkomst. Hier kunnen de buurtbewoners onder het genot van een kopje 
koffie gezellig samenzijn.

Ons clubhuis wordt ook opengesteld voor diverse hobbyclubs, bijvoorbeeld de postzegelclub, de vogelclub 
en vergaderingen van VvE’s in de buurt.

Tijdens de jaarlijkse collecteweek van Jantje Beton komt u onze jeugdleden tegen in de wijk Stevenshof. 
Zij halen geld op voor kinderen die het nodig hebben.

Het schoolkorfbaltoernooi vindt ook plaats op onze locatie. In de voorbereiding van dit toernooi zijn 
veel leden actief om op scholen korfbaltraining te geven. Naast dit toernooi worden er ook door onze 
vrijwilligers clinics gegeven op basisscholen in de buurt.

Op de familiedag, de naam zegt het al, een toernooi op ons sportcomplex waar korfballers en 
niet-korfballers samen in het veld staan om een partij te komen korfballen. De dag wordt jaarlijks 
georganiseerd op Hemelvaartdag.
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Sponsorpakketten KZ Danaïden 

Pakketinhoud

BRONS ZILVER GOUD PLATINA

 ‘’Het goed onder 
de aandacht’’ 

pakket

“Het gewaagde’’ 
pakket

“Het altijd 
aanwezig”pakket

 “Het scoor mee” 
pakket

Vermelding op website ✔ ✔ ✔ ✔

Vermelding in het clubblad ✔ ✔ ✔ ✔

Easypull, vermelding sponsoren ✔ ✔ ✔ ✔

TV schermen kantine ✔ ✔ ✔ ✔

Social media vermelding ✔ ✔ ✔ ✔

Sponsor bijeenkomst, 2x per jaar ✔ ✔ ✔ ✔

Keuze basis sponsorproduct 1 ✘ 1 1

Deelname loterij ✘ ✔ ✔ +€350 per jaar

Keuze Top sponsorproduct ✘ ✘ ✘ 1

Prijs per jaar, contractduur 3 jaar € 400 € 400 € 750 v.a. € 1.450

Keuze uit de volgende BASIS SPONSORPRODUCTEN:
• Reclamebord, afmeting 300 cm breed x 80 cm hoog. Afbeelding reclamebord (drukklaar) door sponsor aan te leveren.
• Website banner sponsor
• Verbintenis bedrijfsnaam evenementen
• Verbintenis bedrijfsnaam jeugdkamp

LOTING sponsorproducten
• Wedstrijdshirt selectie voorzijde
• Wedstrijdshirt selectie achterzijde
• Inloopshirt voorzijde

U dingt jaarlijks mee om shirtsponsor van onze selectie te worden.
Ieder jaar doet u opnieuw mee, gedurende de contractduur van 3 jaar. 
Mocht uw naam worden verbonden aan een reclamebord, dan blijft deze 
3 jaar staan. 
Deze loting is inclusief wedstrijdshirt en sponsorbedrukking.
De loting is gebaseerd op maximaal 25 deelnemende sponsoren.

Keuze TOP SPONSORPRODUCTEN

• Inloopshirts voorzijde

• Inloopshirts achterzijde

• Sporttassen

• Trainingspakken + éénmalig € 425,00

• Trainingspakken scheidsrechters

• Tassensponsor scheidsrechters

Liever geen pakket?
Kies uit oa. een wedstrijdshirt (vanaf senioren 3), 
inloopshirt, trainingspak of tas

Prijs is exclusief item en sponsorbedrukking 
Wilt u een jeugdteam B t/m F inloopshirt sponsoren, wij 
komen graag met u in gesprek.

Advertentie Clubblad+website

Balsponsoring 1 thuiswedstrijd selectie 

Prijs per jaar per team
€ 500,00 

v.a. € 150,00 

€150,00

Prijs per wedstrijd
€ 75,00

Contractduur
3 jaar

1 jaar

3 jaar

Per wedstrijd
Eénmalig thuiswedstrijd

LET OP! Alle sponsoruitingen worden uitgevoerd in wit.

De vereniging staat open voor sponsoring op maat! Neem contact op via sponsor@kzdanaïden.nl
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Voorbeeld sponsorcontract 

Tussen

KZ Danaïden, Montgomerystraat 50 te Leiden, hierna te noemen “KZ Danaïden”

en

Naam bedrijf: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vertegenwoordigd door: ...................................................................................................................................................................................................................................................  

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode  .................................................          Plaats:  ............................................................................................................................................................................................................

hierna te noemen “de sponsor”

Partijen komen het volgende overeen:

De sponsor heeft zich bereid getoond vanaf ………………….. op het sportcomplex van KZ Danaïden aan de 
Montgomerystraat 50 te Leiden gedurende te adverteren. Dit contract heeft een looptijd 3 jaar. 

• Sponsor heeft gekozen voor pakket BRONS | ZILVER | GOUD | PLATINA (keuzepakket omcircelen).

De jaarvergoeding bedraagt € ………………

• Sponsor heeft gekozen voor sponsoring op maat (zie bijlage)

De sponsorbijdrage dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt op het 
rekeningnummer van KZ Danaïden te Leiden.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd 
aan de kantonrechter te Leiden.

Aldus overeengekomen en besloten op datum: 

–                          –

Namens KZ Danaïden De sponsor

naam naam
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Leidse korfbalvereniging KZ DANAÏDEN

E-mail Sponsorcommissie: sponsor@kzdanaiden.nl

Of we zien u graag op ons sportcomplex. 
Clubhuis KZ Danaïden
Montgomerystraat 50

2321 CC  LEIDEN
071 888 72 00


