
Sponsoring
Netwerken

Wij spannen ons in om, business to business tussen onze sponsoren 
tot stand te laten komen. Minimaal één keer per jaar organiseren 
wij een speciale avond voor onze sponsoren met een interessante 
sportspreker, of organiseren we een leuke activiteit. Ook worden er 
sponsorbijeenkomsten georganiseerd op belangrijke (wedstrijd)dagen 
van onze club. Hiermee vergroten we de betrokkenheid van onze 
leden naar onze sponsoren toe. Nieuwe ideeën en initiatieven zijn 
altijd welkom: sponsoring@ckvfiks.nl 

Bent u enthousiast geworden en wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met een van de leden van de sponsorcommissie van Fiks.

Sponsorzaken Aanspreekpunt e-mail 

Commissielid Sandra Vreeken sponsoring@ckvfiks.nl  

Commissielid Sandra 
Nonhebel  sponsoring@ckvfiks.nl 

Commissielid Jan Star sponsoring@ckvfiks.nl  

Commissielid Wim van Tuijl sponsoring@ckvfiks.nl  

Commissielid Wilbert Anholts 0646315349 

Commissielid Sven de Ruijter voorzitter@ckvfiks.nl  

	  



Inleiding:
Voor u ligt het sponsorboekje van de korfbalvereniging Fiks;  een middelgrote club 
met ongeveer 250 leden, waaronder veel jongeren. Korfbal wordt in ongeveer 
40 landen gespeeld. Het is na voetbal, hockey en volleybal de meest bedreven 
teamsport in Nederland.  Fiks staat voor “Favoriet in korfbalsport”. De club is in 
1927 opgericht door een kleine groep enthousiaste mensen. Momenteel is Fiks 
uitgegroeid tot een middelgrote gezonde vereniging op het Sportpark “De Voscuyl” 
te Oegstgeest. Maar om dit te blijven, hebben we wel uw hulp nodig! Kortom we 
zijn op zoek naar U! Binnen Fiks zijn verschillende mogelijkheden voor bedrijven of 
personen om de club te steunen. Verderop in dit boekje is te lezen op welke wijze. 
Mocht u interesse hebben in een van deze vormen van sportsponsoring of heeft u 
zelf een creatief idee om te sponsoren, neem dan gerust contact op met een van de 
leden van de Sponsorcommissie om dit te bespreken.

Motto

Fiks probeert van harte een doel na te streven verenigd in PRO; ‘Prestatie, Recreatie 
en Ontspanning!’ Ieder lid van Fiks kan zich in dit motto verenigen. Dit houdt onder 
andere in: streven om zo hoog mogelijk te spelen, maar tegelijk plezier en iets 
voor elkaar over hebben niet uit het oog te verliezen. Daarbij behoren ook Fairplay 
uitstralen en alle teams even belangrijk te vinden als de selectie.

90

Over Fiks
Fiks, 90 jaar een betrokken vereniging

Fiks heeft als korfbal vereniging al een stevige en goede traditie opgebouwd 
en ook dat merk je. Fiks bestaat al meer dan 90 jaar en is daarmee één van de 
oudste verenigingen van Oegstgeest. Er is dan ook jarenlange ervaring bij Fiks op 
veel gebieden. We maken er veel werk van alles goed met elkaar te organiseren. 
Communicatie vindt plaats via de website, de facebookpagina, instagram, het grote 
beeldscherm in de kantine alsmede een twitteraccount waarop de wedstrijden 
van menig team te volgen zijn. Vanaf 2 jaar kan er bij Fiks begonnen worden met 
korfballen bij de Flinkies. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen terecht bij Fiks Kangoeroes. 
Natuurlijk is het mogelijk  om op oudere leeftijd met deze sport te beginnen, want  
korfbal bij Fiks is voor alle leeftijden.

De trainingen worden gegeven door ervaren trainers. Of door een combinatie van 
een meer ervaren en een jongere trainer, die onder deskundige begeleiding ervaring 
opdoet. Sommige trainers hebben zelfs een speciale sportvakopleiding gevolgd 
en brengen hun ervaring en kennis in de praktijk tijdens de trainingen. De oudere 
spelers geven vaak trainingen aan de jongere spelers. De wedstrijden vinden plaats 
op de zaterdag.

In de veldcompetitie is het eerste team op 6 juni 2018 gepromoveerd naar de 
Hoofdklasse. Dit is het op één na hoogste niveau van Nederland. Een paar jaar 
geleden heeft Fiks 1 in de zaalcompetitie promotie naar de overgangsklasse bereikt. 
Afgelopen seizoen werd Fiks 1 in de zaalcompetitie kampioen en zal komend seizoen 
ook daarin uitkomen in de Hoofdklasse. In de zaalcompetitie wordt er in de hogere 
klassen met een schotklok gespeeld. Dit houdt in dat de aanvallende partij binnen 25 
seconden een schot moet hebben gelost die de korf moet hebben geraakt. Zo niet, 
dan gaat het balbezit over naar de tegenstander.

Maar ook de opbouw binnen de club laat de laatste jaren een gezonde stijging 
zien. Fiks 2 is afgelopen seizoen in de veldcompetitie gepromoveerd naar de 
reserve Hoofdklasse. Voor de zaalcompetitie wordt gestreefd om komend seizoen 
te promoveren naar de reserve overgangsklasse. Fiks 3 speelt eveneens landelijk 
en komt uit in de reserve tweede klasse. De ambitie is eveneens om alle eerste 
jeugdteams zo hoog te laten spelen. Natuurlijk is er bij Fiks ook plaats voor recreatief 
korfbal voor jong en oud.



Waarom zou u Fiks sponsoren? 

In Nederland wordt jaarlijks zo’n 750 miljoen euro besteed aan sponsoring en 
fundraising. Dat is naar onze mening een goed teken. Mede dankzij sponsors zijn de 
verenigingen in staat korfbal voor jong en oud mogelijk te maken. Fiks is van mening 
dat korfbal een echte familiesport is. Anders dan bij andere sporten wordt een 
korfbalteam samengesteld uit mannen en vrouwen of jongens en meisjes. Waarden 
en normen staan hoog aangeschreven binnen Fiks en alle leeftijdsgroepen zijn 
aanwezig. Zoals vermeld, wordt deelgenomen aan zowel de veld- als zaalcompetitie. 
De publieke belangstelling is groot. Naast deze (sport)zaken zijn er voor u natuurlijk 
een aantal andere zaken van belang. 

Fiks heeft een prachtig sportcomplex met kantine welke zich uitstekend leent voor 
reclamedoeleinden. Tijdens de wedstrijden zijn er veel leden/bezoekers die een blik 
kunnen werpen op uw bedrijfslogo/uitstraling. Ook alle golfers op het sportpark 
De Voscuyl komen langs onze kantine en reclameborden. In september 2018 
kreeg Fiks kunstgrasvelden waardoor de mogelijkheden voor sponsoring nog meer 
worden uitgebreid. Als sponsor wilt u natuurlijk weten waar uw geld, goederen of 
diensten voor worden aangewend. Natuurlijk wilt u kwaliteit op het gebied van 
Public Relations. U wilt zich kunnen identificeren met een vereniging, die zich van 
anderen onderscheidt. Fiks begrijpt dit als geen ander en wil zeker op het gebied van 
organisatie van de vereniging en sponsoring een uitstraling, visie hebben. 

Enkele speerpunten uit het plan zijn:

*Een gedegen jeugdopleiding 
*Maatschappelijke betrokkenheid 
*Leden winst - en behoud 
*Vrijwilligersbeleid

90 Sponsoring mogelijkheden 
1. Shirtsponsoring 
Binnen Fiks bestaat de mogelijkheid voor u als bedrijf om een aantal teams te 
sponsoren. Dit kan door middel van sponsoring op het wedstrijdshirt. Dit shirt wordt 
gedragen tijdens alle wedstrijden. Het team loopt er zo netjes en professioneel bij en 
uw bedrijf of organisatie wordt wekelijks onder de aandacht gebracht bij een breed 
publiek. Voorwaarden:
 *Shirtsponsoring gaat u aan voor een periode van 4 jaar. 
*De aanschaf van sponsorshirts en verzorgen van de opdruk verloopt via de 
Sponsorcommissie.
*De shirts worden per direct eigendom van C.K.V. Fiks. 

 
2. Sponsoring trainingspakken
Sponsoring van trainingspakken is maatwerk. Heel Fiks loopt in hetzelfde 
trainingspak. De naam van uw bedrijf is op alle niveaus zichtbaar aanwezig. 
Dit geeft voor Fiks een uniforme uitstraling naar buiten toe en geeft een groot 
saamhorigheidsgevoel van groot naar klein. Dit sluit mooi aan bij ons motto: 
prestatie, recreatie en ontspanning

3. Het plaatsen van een reclamebord van uw bedrijf in kleur en incl. logo 
Fiks is overgegaan tot de aanschaf van standaard reclameborden, die u kunt laten 
voorzien van uw bedrijfslogo/tekst. De standaardmaat van een reclamebord is 
200 cm bij 60 cm en de kleur van de ondergrond is wit. U kunt ook sponsoren met 
een spandoek met de afmeting 400 cm bij 200 cm rondom het hoofdveld. Uw 
bedrijf is zichtbaar voor al onze leden, maar ook voor de ouders en kinderen van de 
buitenschoolse opvang die doordeweeks van onze kantine gebruik maakt. 

4. Het verstrekken van een wedstrijdbal
Er bestaat binnen Fiks een mogelijkheid om de wedstrijdbal in de zaal te sponsoren 
voor € 50,--. De naam van uw bedrijf zal vlak voor aanvang van de wedstrijd worden 
genoemd en vermeld staan in het programmaboekje. 



 
5. Kratsponsoring
Op de bidons kan uw logo worden geprint. Tijdens alle wedstrijden en toernooien is 
uw bedrijf in de picture. Prijzen en looptijd in overleg.

6. Korfsponsoring 
Op de kunststof korven kan uw logo worden geprint. Tijdens alle wedstrijden en 
toernooien is uw bedrijf in de picture. Prijzen en looptijd in overleg.  

7. Zaalsponsoring
Ook tijdens het zaalseizoen zijn er vormen van sponsoring mogelijk. Naast het 
sponsoren van de wedstrijdbal of bidon is het ook mogelijk om een spandoek van 
uw bedrijf te laten maken die tijdens de wedstrijden in de zaal komt te hangen. Het 
is ook mogelijk om een speler van de selectie te sponsoren door middel van een 
spelersbanner 120 cm bij 240 cm. Dit is een zwart/wit foto van de speler met aan de 
zijkant de naam van uw bedrijf. Voor overige mogelijkheden kunt u contact opnemen 
met de sponsorcommissie: Sponsoring@ckv.fiks.nl. 

8. www.ckvfiks.nl / social media/ tv -scherm
Er zijn diverse mogelijkheden voor extra, tijdelijke of vaste reclame uitingen of 
doorkoppelingen naar de website van uw bedrijf. Wij nemen graag contact met u 
op om uw wensen met u te bespreken. Heeft u nieuws of een leuke actie voor onze 
leden? Maak dit dan kenbaar via sponsoring@ckvfiks.nl zodat we dit kunnen delen 
op onze Facebookpagina. Acties van sponsoren zullen wij ook 1x per maand plaatsen 
op het tv-scherm in de kantine.

Sponsornieuws 
Natuurlijk wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en resultaten van 
onze club en het team dat u sponsort. Dat gebeurt door het uitbrengen van de 
‘sponsorflits’ die ieder kwartaal aan onze sponsoren wordt gestuurd. Ook houden 
wij onze leden op de hoogte van de activiteiten van onze sponsoren d.m.v. een 
vermelding op het tv-scherm in de kantine, een bedrijfsprofiel op de website en onze 
facebookpagina . Op de website kunnen ook interessante acties/kortingen voor onze 
leden worden geplaatst. 

Specifieke wensen
 
Heeft u specifieke wensen met betrekking tot sponsoring? Geef ze aan. Wij proberen 
in samenspraak met u uw wensen zo correct mogelijk in te vullen. Afhankelijk van 
uw bedrijf kan de wens er zijn om specifiek een ander onderdeel dan vermeld te 
sponsoren. Bijvoorbeeld: u wilt iets doen voor onze jongste jeugd of gratis Wifi 
aanbieden in en rondom de kantine voor de oudere jeugd. Heeft u een winkel, dan 
kan een omzetsponsoring interessant zijn. Kopen Fiksers bij u, dan kunt u overwegen 
een percentage van de omzet van het gekochte artikel te sponsoren. Wij bespreken 
graag met u de mogelijkheden. Wij willen onze sponsors nog meer in de spotlights 
zetten door hun zichtbaarheid te vergroten. Denk daarbij aan productpresentaties, 
sponsor van de maand en vermelding van onze sponsors op schermen in de kantine. 
De afgelopen jaren zijn er ook in samenwerking met sponsoren gezellige avonden 
georganiseerd waarbij er smakelijk gegeten en gedronken werd. 


