Gezocht: Enthousiastelingen voor sponsorcommissie anno 2017
4 januari 2017
In deze tijd waar verandering inmiddels de enige constante is vraagt ons huidige sponsorbeleid ook
om een frisse, vernieuwende en eigentijdse blik.
Onze tennisvereniging kent verschillende bronnen van inkomsten. Naast de contributie is ook
sponsoring essentieel voor de financiële huishouding van Sla Raak. Sponsoren verdienen aandacht
voor de bijdrage die zij leveren aan onze club. Om dit goed te kunnen uitvoeren is het raadzaam om
dit bij een kleine commissie te beleggen, die onderling een aantal werkzaamheden verdeelt. Daarom
zijn wij dringend op zoek naar een aantal seniorleden voor deze sponsorcommissie.
Wat doe je als lid van de sponsorcommissie?
De sponsorcommissie heeft verschillende taken zoals:
Het uitvoeren en vernieuwen van het sponsorbeleid
Het werven van nieuwe sponsoren
Bordsponsoring
Toernooisponsoring
Contact houden met de bestaande sponsoren en ze informeren over de ontwikkelingen bij Sla Raak
Het verzorgen van de reclame-uitingen, via winddoeken, borden, banners en social media
Contact met leveranciers van de borden etc.
Organiseren van evenementen zoals een sponsoravond
Voor deze verschillende taken zoeken wij dus enthousiaste mensen die hier hun steentje aan willen
bijdragen. Bij voorkeur mensen met een uitgebreid netwerk in Oisterwijk en directe omgeving.
Wat kost het?
Lid zijn van de sponsorcommissie kost enkel wat vrije tijd, niet meer niet minder.
Wat levert het op?
Het levert de sponsoren de aandacht op die ze verdienen. Het levert de vereniging de noodzakelijk
financiële armslag en voor jezelf levert het naast genoegdoening een leuke vrijetijdsbesteding op met
contacten met veel leuke mensen binnen en buiten de vereniging.

Oproep aan alle seniorleden (dames en heren).
Wie wil samen met mij dit enthousiaste team gaan vormen? Lijkt het je ook leuk en zinvol om nieuwe
sponsoren voor de club te werven? Neem dan contact op. We vergaderen een aantal keren per jaar
of indien het nodig is, dus dat kan het probleem niet zijn. Laat onze club niet zitten; nieuwe inzichten,
een andere modernere kijk op de zaak en/of ideeën zijn altijd welkom.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten, bel of mail naar Paulus Gerrits via 06-5164 1927 /
paulus.gerrits@ziggo.nl

