
Partnership
SHJ Drunen steunen, maar u wilt hier een eigen 
invulling aan geven? Dat kan!

U kunt onze vereniging op verschillende manieren steunen, 
dit kan financieel maar ook facilitair. Samen met u bekijken 
we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

U kunt bijvoorbeeld denken aan:
•  Kledingsponsoring
•  Evenementensponsoring
•  Financiele steun om wedstrijden of 
 toernooien te organiseren
•  Financiele steun om specifieke 
 projecten te ondersteunen, 

Een van de projecten van SHJ is:

Balanz4Kidz
In Balanz4Kidz laten we de kinderen het plezier in het bewegen ervaren en 
maken we ze bewust van het belang en het plezier van goede eetgewoon-
tes. Daarnaast proberen we hen meer zelfvertrouwen te geven, waardoor 
ze zich vrijer durven te bewegen en makkelijker omgaan met andere 
kinderen. Hierdoor kunnen ze wat ze tijdens het programma hebben 
geleerd ook beter vasthouden.

Ook andere vormen van vergaande 
samen-werking zijn uiteraard mogelijk.

Een partnership is maatwerk, voor u en voor SHJ.

Wilt u partner of hoofdsponsor worden van SHJ Drunen? 

Neemt u dan contact op via:
sponsoring@shjdrunen.nl
o.v.v. partnership

Sponsor worden?

U heeft een keuze gemaakt uit de beschreven
sponsormogelijkheden, hoe nu verder?
U dient contact op te nemen met de sponsorcommissie voor de 
administratieve afhandeling van uw sponsorovereenkomst met 
SHJ Drunen. U dient hiervoor een aantal gegevens en bestanden 
aan te leveren, u kunt hiervoor een email sturen naar :

sponsoring@shjdrunen.nl

Om de afhandeling zo spoedig mogelijk te laten verlopen, 
vragen wij u het volgende toe te sturen:
• Het door u gekozen sponsorpakket
• Naam en contact gegevens
• Bedrijfsgegevens
• Bedrijfslogo (PDF, JPEG, PSD, EPS, PNG etc.)
• Voorkeur voor de ruimte waar u uw reclamebord wilt plaatsen 
 (Recreatiezaal, Turnhal, Danszaal)
• Voorkeur voor afmetingen reclamebord 

(indien van toepassing)
 
U heeft alle gevraagde gegevens verstuurd?
Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact
met u op!
U kunt uiteraard ook direct contact met ons 
opnemen, kijk voor onze contactgegevens op:

www.shjdrunen.nl

Wilt u een bijdrage aan onze vereniging leveren
in de vorm van facilitaire sponsoring?
Ook dit is uiteraard mogelijk! Neemt u hiervoor
contact met ons op via:

sponsoring@shjdrunen.nl

informatie 
folder
sponsoring 

HEADING
• overige teksten
• overige teksten
• overige teksten
• overige teksten
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Diamant
• Website
 vermelding logo op sponsorpagina en bedrijfslogo in banner frontpage
• Uitnodiging sponsoravond 
 voor 2 personen inclusief 3 consumpties p.p.
• Zeildoek in gewenste ruimte  

afmeting ca 232 x 132 cm
• Gratis deelname aan openbare evenementen
 door SHJ georganiseerd voor 1 persoon
• Presentatiebord  

in de centrale hal afmeting 10 x 30 cm
• 10%korting op lidmaatschap SHJ Drunen
 lidmaatschap naar keuze voor de duur van  

de overeenkomst voor 1 persoon
• Demo Dansen of Turnen op locatie
 eenmaal per contractduur in overleg 

750.- euro (excl. BTW)
contractduur 3 jaar

Goud
• Website
 vermelding logo op sponsorpagina en  

bedrijfslogo in banner frontpage
• Uitnodiging sponsoravond 
 voor 2 personen inclusief 3 consumpties p.p.
• Zeildoek in gewenste ruimte  

afmeting ca 232 x 132 cm
• Gratis deelname aan openbare evenementen
 door SHJ georganiseerd voor 1 persoon
• Presentatiebord  

in de centrale hal afmeting 10 x 30 cm
• 5% korting op lidmaatschap SHJ Drunen
 lidmaatschap naar keuze voor de duur van de overeenkomst  

voor 1 persoon

500,- euro (excl. BTW)
contractduur 3 jaar
  

Turnen
De turnafdeling heeft 30 groepen 
met ongeveer 350 leden waaronder:

• Ouder- kindgym
•  Peuter- kleutergym
•  Turnen recreatie meisjes
•  Turnen recreatie jongens
•  Dames recreanten
•  Acrogym
•  Springgroep
•  Mixgroep
•  Opleidingsgroep meisjes
•  Opleidingsgroep jongens
•  Selectie turnen dames
•  Selectie turnen heren

Door de selecties wordt er aan 
regionale, districts en landelijke 
wedstrijden deelgenomen. SHJ 
Drunen is ingedeeld in de regio 
Zuid-West Nederland en heeft 
turnsters in de 1e t/m 6e divisie en 
turners in de talenten t/m 3e divisie. 
In november vinden ieder jaar de 
clubkampioenschappen plaats, waar 
alle leden van de turnafdeling aan 
mee kunnen doen.

Dansen
De dansafdeling heeft 20 groepen 
met ongeveer 250 leden
waaronder:

• Peuter- kleuterdans
• Jazzdans dames
• Jazzdans recreatie
• Streetdance recreatie
• Jazzdans selectie

De dansafdeling (m.u.v. peuter- 
kleuterdans) doet jaarlijks mee aan 
een demogyjada en de selectie 
groepen aan de voorronde voor het
Nederlands kampioenschap. Aan 
het eind van ieder seizoen zijn  
de Eindvoorstellingen waar alle 
groepen aan meedoen.

SHJ Drunen turn- en dans 
steunen?
Dit kunt u doen door ons te 
sponsoren, hiervoor zijn diverse 
mogelijkheden. Sponsoring kan 
zowel financieel als facilitair, in deze 
folder hebben wij voor u de diverse 
sponsor mogelijkheden verzameld.

SHJ Drunen graag steunen, 
of heeft u een vraag?
Neemt u dan contact met ons op via:

sponsoring@shjdrunen.nl

of kijk op onze website voor meer 
informatie.

www.shjdrunen.nl

Brons
• Website
 vermelding logo op sponsorpagina en bedrijfslogo in banner frontpage
• Uitnodiging sponsoravond 
 voor 2 personen inclusief 3 consumpties p.p.
• Zeildoek in gewenste ruimte afmeting ca 150 x 80 cm
• Presentatiebord in de centrale hal afmeting 10 x 30 cm

250,- euro (excl. BTW)
contractduur 3 jaar

Nikkel
• Website
 vermelding logo op sponsorpagina en  

bedrijfslogo in banner frontpage
• Uitnodiging sponsoravond 
 voor 2 personen inclusief 3 consumpties p.p.

150,- euro (excl. BTW)
contractduur 3 jaar

Zilver
• Website
 vermelding logo op sponsorpagina  

en bedrijfslogo in banner frontpage
• Uitnodiging sponsoravond 
 voor 2 personen inclusief 3 consumpties p.p.
• Zeildoek in gewenste ruimte afmeting  

ca 232 x 132 cm
• Gratis deelname aan openbare  

evenementen
 door SHJ georganiseerd voor 1 persoon
• Presentatiebord  

in de centrale hal afmeting 10 x 30 cm

350.- euro (excl. BTW)
contractduur 3 jaar


