
   

 

 

Voorbeelden van Sponsor –

overeenkomsten welke 

mogelijk zijn bij Impact Sneek. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Wie of Wat is Impact Sneek / Color Guard, 

Color Guard is als eerste een hobby voor jonge - en oudere - mensen die zijn weerga niet kent. Het is 
een hobby met hierin alle facetten van spel, dans, competitie, conditie, discipline, choreografie en 
een flinke dosis sportiviteit.  
Color Guard wordt beoefend door mensen die houden van de combinatie spanning, inspanning en 
ontspanning. Het dansen, bewegen en het maken van de choreografie horen bij de ontspanning, de 
repetities hiervoor bij de inspanning en de onderlinge wedstrijden bij de spanning. Dit in de juiste 
mate gedoseerd maakt Color Guard zo ontzettend interessant voor iedereen die hier aan meedoet.  
 
Vereniging 

Impact is opgericht als officiële vereniging. Dit betekend dat het bestuur door de leden wordt 

gekozen en er jaarlijks een ledenvergadering zal plaatsvinden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, 

een secretaris, een penningmeester en algemene bestuursleden. 

 

Visie en missie Impact Sneek  

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de sport. Tevens tracht de 
vereniging invulling te geven aan de sociaal-maatschappelijke functie die een vereniging in haar ogen 
heeft. Het gaat dan om zaken als: 
- het bevorderen van een gezonde levensstijl 
- het promoten van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling voor jongeren, 
- het stimuleren van goede omgangsvormen en waarden en normen als sportiviteit, respect en  
verantwoordelijkheid dragen.  
 
Met deze algemene doelstelling geven we aan meer te willen zijn dan alleen maar een Color guard-
vereniging. We zijn ons er immers van bewust dat een vereniging in de huidige tijdsgeest ook sociaal 
- maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt.  
 
De sociaal maatschappelijke missie en visie van impact is, dat Color guard een sport is waar veel 
mensen plezier van hebben en welke goed is voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Sport 
is bij uitstek geschikt mensen te binden, jong en oud, arm en rijk, ongeacht welke afkomst en/of 
geloofsovertuiging. 
  
Sportieve missie en visie 
Inzet, vakmanschap, prestatie, spelplezier en sportief gedrag dienen daarbij samen te gaan met een 
goede sfeer en harmonie.  
 
Doel, missie en visie 
Hierboven zijn doel, missie en visie gesplitst in twee gebieden: een sportieve en een sociaal-
maatschappelijke. In werkelijkheid zijn beide gebieden echter moeilijk van elkaar te scheiden. Ze 
versterken elkaar en lopen voortdurend in elkaar over. Op dit totale gebied van sportieve en sociaal-
maatschappelijke activiteiten willen we een vereniging zijn waar we trots op kunnen zijn. 
 
Doelgroep 

Jongens en meiden vanaf 5 jaar tot 18 jaar en dames en heren tot 30 jaar. Enige ervaring is niet 

vereist wij hebben vakkundige instructieleden die de eerste maanden individuele begeleiding kunnen 

bieden. 

 

 



   
 

Units 

Impact Kids 
Dit is de jongste unit binnen Impact voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar. Van deze groep 
wordt verwacht dat de leden de basis van vlag, rifle, sabre en ballet redelijk hanteren waarbij dat 
verder wordt uitgebreid. Impact Kids richt zich op de contesten van CGN. Deze contesten vinden 
plaats in de maanden januari, februari en maart. 
 
Impact Cadet 
Deze unit binnen Impact zijn kinderen in de leeftijd tot 15 jaar. Van deze groep wordt verwacht dat 
de leden de basis van vlag, rifle, sabre en ballet voldoende beheersen waarbij dat verder wordt 
uitgebreid. De doorstroming naar deze groep wordt in eerste instantie bepaald door de leeftijd van 
het kind, maar kwaliteit speelt hierbij ook een rol. Impact Cadets richt zich op de contesten van CGN. 
Deze contesten vinden plaats in de maanden januari, februari en maart. 
 
Impact Regional A 
Deze unit is de hoogste groep binnen Impact. De leeftijd in deze unit is vanaf 15 jaar en ouder. Van 
deze groep wordt verwacht dat de leden de basis van vlag, rifle, sabre en ballet volledig beheersen 
waar dat verder wordt uitgebreid. De doorstroming naar deze groep wordt in eerste instantie 
bepaald door de leeftijd van het kind, maar kwaliteit speelt hierbij ook een rol. Impact Regional A 
richt zich op de contesten van de CGN. Deze contesten vinden plaats in de maanden januari, februari 
en maart.   
 
Sponsoring  
Voor Impact is een goed contact met de sponsoren vanzelfsprekend en erg belangrijk. De inkomsten 

die hieruit voortvloeien zijn voor de vereniging een belangrijke bron van inkomsten. De vereniging 

doet er alles aan om vooral veel dingen voor de jeugd te realiseren. Hiermee lukt het tot nu toe 

steeds om veel jeugd aan te trekken en deze als lid te behouden. Verder zijn er altijd veel gelden 

nodig voor het vervoer naar de contesten, de huur van de sporthalen en voldoende kwalitatieve 

materialen om de leden hun hobby te laten beoefenen.  

Om sponsoring op lange termijn succesvol te laten verlopen hebben wij een sponsorbeleidsplan 

opgesteld. Het is van belang om goede afspraken ten maken tussen sponsoren en vereniging. Vooral 

duidelijkheid over de vorm van sponsoring en de eventuele kosten welke hieraan verbonden zijn, zijn 

hierbij belangrijk. Om sponsoring voor een ieder mogelijk te maken heeft de vereniging verschillende 

sponsorpakketten samengesteld. Sluiten de pakketten niet op uw wensen aan? In overleg met u 

stellen wij graag een pakket op maat samen. Als sponsor van Impact bereikt u een breed publiek 

lokaal, maar ook door het gehele land tijdens de contesten. 

  

 

  

 

 

 

 



   
 

Hoofdsponsor 
€ 2.500,- per jaar 
 

Wat houdt het hoofd-sponsorschap van Impact in? 

Als tegenprestatie bieden wij u het volgende:  

- Logo op de vesten van alle leden welke bij iedere openbare activiteit en optredens gedragen zullen 

worden. Denken hierbij aan Ut Sneek / Demo team. Daarnaast worden deze gedragen bij 5 contesten 

door heel Nederland in de periode januari t/m maart. 

- Sticker (groot) op materialen kar Impact welke mee gaat naar de contesten 

- Vermelding op de website van Impact Sneek met logo en contactinformatie en doorlink naar uw 

website.  

- vermelding op onze social media, 10 maal  

- Uw bedrijfsnaam en logo op scherm bij alle evenementen georganiseerd door Impact Sneek / 

vermelding speaker (open dag/ Try out e.d.)  

- Advertentie op de jaarlijkse verloting open dag 

- Uitnodiging jaarlijkse ((sponsor)) activiteiten, u ontvangt bij binnenkomst een drankje en zit vooraan 
bij de showpresentatie. 

De hoofd sponsoring zien wij als een meerjarige activiteit en wordt aangegaan voor een periode van 

2 jaar.  

 

Co sponsor pakket  
€ 500,- per jaar 
 
Dit pakket bestaat uit:  

- Vermelding op de website van Impact Sneek met logo en contactinformatie en doorlink naar uw 

website.  

- Sticker (klein) op materialen kar Impact welke mee gaat naar de contesten 

- vermelding op onze social media, 5 maal   

- Uw bedrijfsnaam en logo op scherm bij alle evenementen georganiseerd door Impact Sneek (open 

dag/ Try out e.d.)  

- Advertentie op de jaarlijkse verloting open dag 

- Uitnodiging jaarlijkse ((sponsor)) activiteit, u ontvangt bij binnenkomst een drankje en zit vooraan 
bij de showpresenatie. 



   
Als co sponsor van Impact Sneek gaat u een overeenkomst aan van 1 jaar welke aan het eind in 

overleg verlengt kan worden 

 

 
IMPACT CLUB VAN 100 zakelijk 
€ 100  

 
Een groep mensen en bedrijven welke Impact een warm hart toedragen. Zij doneren eenmalig een 
“klein” bedrag welke rechtstreeks naar de clubkas gaat.  
 
Voor particulieren / ouders / familieleden rekenen wij hier € 50.00 voor.  
Bedrijven betalen € 100.00  
 
Wat bieden wij je aan als bedrijf zijnde? 
-  Je (bedrijfs)naam op het nieuwe ‘Club van 100’ bord op de website. 
 inclusief logo en adresgegevens  
  
- vermelding toetreding club van 100 social media 

- exclusieve plaatsen bij de Try Out, je ontvangt bij binnenkomst een drankje en zit vooraan bij de 
showpresentatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Overzicht Sponsorschap 

 

  Hoofd Co  Club zakelijk  

Logo op vesten       

Vermelding website sponsoren Logo      

 Contactgegevens     

 Doorlink      

Vermelding website club van 100 Zakelijk logo      

 Naamgegevens      

Sticker op materialenkar  Groot      

 Klein     

Vermelding Social Media 1 vermelding (post)      

 5 vermeldingen     

 10 vermeldingen     

Vermelding nieuwsbrief logo  1 maand     

 6 maanden      

 Elke maand      

Vermelding Try out Speaker vermelding      

 Beamer logo        

 Flyer logo     

Vermelding open dag  Speaker vermelding      

 Beamer logo        

 Flyer logo     

Uitnodiging jaarlijkse activiteiten  Drankje        

 Front row        

Logo op uitingen Inschrijfformulier      

 Loten verloting      

 Informatieboekje      

     

     

     

     

 

 

 

  https://www.facebook.com/impactcolorguard 

 

 https://www.youtube.com/user/impactColorguard 

https://www.facebook.com/impactcolorguard
https://www.youtube.com/user/impactColorguard


   
 

 https://twitter.com/ImpactSneek 

 

 

https://twitter.com/ImpactSneek

