
Badmintonclub Hillegom 
 

 

 

Organisatie Clubkampioenschappen 
zoekt sponsoren! 

 

Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april 2019 worden door Badmintonclub Hillegom de jaarlijkse 
Clubkampioenschappen georganiseerd. Om de kosten voor de club te drukken en wat extra’s te 
kunnen doen voor de deelnemers, is de organisatie op zoek naar sponsoren.  

Aan dit badmintontoernooi doet traditiegetrouw een groot deel van de clubleden mee en het is 
daarom het belangrijkste sportieve evenement van het seizoen. De sportieve prestaties van de 
deelnemers, jeugd en senioren, trekken ook veel toeschouwers naar de zaal. Het hoogtepunt van het 
toernooi zijn de finales die op zondagmiddag worden gespeeld, hier worden de prijzen verdeeld. 

De planning van het toernooi ziet er als volgt uit: 
Vrijdag:  18.00 – 23.00 uur: Poulewedstrijden 
Zaterdag:  9.00 – 21.00 uur: Poulewedstrijden 
Zondag:  10.00 – 11.30 uur: Poulewedstrijden 
   11.30 – 17.00 uur: (Halve) Finales 

De plaats van handeling is sporthal De Vosse in Hillegom 

We zijn op zoek naar baansponsoren, een shuttlesponsor en een sponsor voor de sportmasseur. 

Baansponsoren 
In totaal worden er ca. 360 partijen gespeeld, op elke baan zo’n 40. Het sponsoren van een baan 
geeft een leuk stukje naamsbekendheid: de naam van de sponsor wordt omgeroepen, iedere keer als 
er een wedstrijd aanvangt op de desbetreffende baan.  

Shuttlesponsor 
Tijdens de clubkampioenschappen worden ongeveer 10 kokers nylon en 10 kokers veren shuttles 
verbruikt, steun voor de kosten hiervan kunnen wij goed gebruiken. Als shuttlesponsor wordt uw 
naam regelmatig in de hal omgeroepen en wordt uw vlag of bord bij de wedstrijdtafel geplaatst. 

Masseursponsor 
Tijdens een groot deel van de zaterdag en de zondag waarop het toernooi zal plaatsvinden, zal er een 
sportmasseur aanwezig zijn. De masseur kan snel ingezet worden bij blessures en zorgt ervoor dat 
spieren soepel blijven. Hij heeft dus een preventieve werking waar het gaat om blessures. Door uw 
sponsorbijdrage kunnen we de sportmassagebehandelingen laagdrempelig houden. 

Prijzensponsor 
De winnaars en verliezers van de finalepartijen op zondag krijgen een prijs in de vorm van een 
bekertje of iets dergelijks. Ook hier kunnen we goed een sponsor/sponsoren gebruiken. Als 
prijzensponsor wordt je naam regelmatig in de hal omgeroepen en wordt je vlag of bord in de 
sporthal geplaatst. 

Wat kost sponsoring? 
Baan 1 - 9: € 60,00 Baan 101: € 40,00 Masseur: € 60,002 Shuttles: € 60,002 Prijzen: € 60,002 

1) Deze baan wordt in principe alleen op vrijdagavond en zaterdag gebruikt. 
2) Dit zijn de minimale bedragen. Grotere bedragen of meerdere sponsoren zijn ook mogelijk. 

Als sponsor krijgt u de gelegenheid gedurende het toernooi uw naam door middel van vlaggen of 
borden kenbaar te maken in de sporthal. De logo’s van alle sponsoren worden op een grote poster 
geplaatst die bij de ingang van de zaal wordt opgehangen. Deze poster wordt ook als achtergrond 
gebruikt voor de foto’s van de winnaars. Natuurlijk bent u als sponsor uitgenodigd voor het bijwonen 
van het toernooi en krijgt u een drankje aangeboden. 

Namens de toernooicommissie, 
 
Arie van Groen  
Toernooileider 
ck@bchillegom.nl 


