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INLEIDING

De Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer werd in 1911 in Zoetermeer opgericht en is al meer dan 100 jaar
een begrip in de regio en in Nederland. Met ruim 2800 gymsporters is Pro Patria één van de grootste gymclubs
van Nederland. Pro Patria geniet bekendheid door haar talentontwikkeling en behaalde resultaten van sporters,
coaches en juryleden tot op Olympisch niveau. In 1970 zijn gymnasten van Pro Patria voor het eerst
vertegenwoordigd op de Wereldkampioenschappen Turnen in Ljubliana door turnster Marianne van Zetten.
Marianne is nadien clubtrainster geworden en samen met broer Hans heeft zij bij Pro Patria talloze turnsters
opgeleid die ons land vertegenwoordigen op WK’s en Olympische Spelen. Enkele Pro Patria sporters namen
namens Nederland deel aan de Olympische Spelen; Turnster Monique Bolleboom in 1976, turnster Laura van
Leeuwen in 2004 en trampolinespringer Alan Villafuerte in 2000 en 2004. Dit jaar (2014) waren het mede Pro
Patria trampolinespringers die Nederland op het (J)EK en WK vertegenwoordigden. En niet alleen op het
sportieve vlak scoort Pro Patria nog steeds. De vereniging heeft ook juryleden in huis die op het allerhoogste
(inter-)nationale niveau jureren.
Inmiddels is de vereniging begonnen invulling te geven aan een nieuwe missie met als doel de sportbeoefening in
Zoetermeer te bevorderen en opnieuw Pro Patria sporters naar de Olympische Spelen te brengen. Jonge
gymnasten dromen van olympisch goud en waarom niet na het succes van Epke Zonderland tijdens de Olympisch
spelen van Londen in 2012. Ze staan daarvoor uren in de trainingshal. Het bereiken van de top gaat niet vanzelf.
Alleen vele uren trainen zijn niet toereikend om de top te halen. Financiële ondersteuning en de juiste mensen
en middelen zijn minstens zo belangrijk.
MISSION STATEMENT
Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer bevordert actieve sportbeoefening. Dit doen wij door in alle wijken
veilige en uitdagende gymsport aan te bieden en door het onze leden mogelijk te maken te excelleren op hun
ambitieniveau.
VISIE
Gymsport wordt als breedtesport, demonstratiesport, wedstrijdsport en topsport beoefend, afhankelijk van
persoonlijke voorkeuren en ambities. Zo zijn turnen, trampolinespringen en ritmische gymnastiek Olympische
wedstrijddisciplines. De meeste lokale beoefenaars doen gymsport voor bewegingsplezier, gezondheid en/of
sociale contacten. Gymsport vindt plaats in groepsverband (lesgroepen of teams) en staat voor gezamenlijke
actie, elkaar aanmoedigen, beveiligen en samenwerken. Gymsport staat voor expressie en lef. Gymsport is
innovatief en eigentijds. Zo zijn parkour en free running nieuwe verschijningsvormen. Gymsport is educatief en
impliciet fair play. Gymsport maakt de samenleving sterker en socialer.
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DOELSTELLINGEN

Op basis van bovenstaande missie en visie heeft de vereniging een aantal doelstellingen geformuleerd.
1. Pro Patria is aanjager van Sportparticipatie in Zoetermeer. Pro Patria is dichtbij in de wijken en
veelzijdig. Pro Patria is er voor iedereen.
2. Team Pro Patria. Wij zijn verenigd in Pro Patria. Onze leden, ouders/familieleden, coaches, juryleden,
bestuur, managers, vrijwilligers, ondersteuners en sponsoren zijn levenslang aan elkaar en aan Pro
Patria verbonden. Team Pro Patria is een platform van sportieve en sociale interactie.
3. Pro Patria is Maatschappelijk verankerd. Pro Patria staat midden in de samenleving. Pro Patria is een
maatschappelijk verantwoorde, innovatieve en ondernemende verbinder.
4. Pro Patria gaat voor Goud. Pro Patria is een platform voor groei en voor excelleren. Daarbij herkennen,
erkennen en ontwikkelen wij talent.
5. Realisatie van één nieuw Thuis in de gemeente Zoetermeer. Een multifunctioneel en innovatief
gymsportcentrum en een ontmoetingsplaats voor leden, ouders/familieleden, coaches, bestuur,
managers, juryleden, vrijwilligers, ondersteuners, sponsoren, evenals voor maatschappelijke en
sportieve partners.
Sportieve doelstellingen 2020
1. Turnen Dames: Een turnster deelnemend aan de Olympische kwalificatieprocedure 2019/2020
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Turnen Dames: Finaleplaatsen bij NK eredivisie voor senioren, junioren en jeugd
Turnen Dames: Een verenigingsteam die kansrijk is voor het landskampioenschap
Trampolinespringen: een springer deelnemend aan de Olympische kwalificatieprocedure 2019/2020.
Trampolinespringen: Finaleplaatsen bij NK A-categorie individueel en synchroon dames en heren.
Trampolinespringen: een Pro Patria Team deelnemend aan NK voor clubteams A-categorie
Dans: drie Pro Patria groepen deelnemend aan NK, waarvan een medaille

ONTWIKKELINGEN
Met ruim 2800 leden behoort Pro Patria tot de grootste Gymnastiekvereniging van Nederland en is het de
grootse sportvereniging van Zoetermeer. Pro Patria heeft de ambitie om tot de beste gymnastiekvereniging van
Nederland te horen. En dit niet alleen op het gebied van talent ontwikkeling van onze sporters maar ook in de
kwaliteit van onze lessen en de materialen die we gebruiken. Pro Patria richt zijn organisatie hier volledig op in.
De vereniging wil groeien in het aantal contact momenten per sporter en in samenwerking met de KNGU
bouwen aan de ontwikkeling van de gymsport. Een nieuwe (top)sporthal is hiervoor noodzakelijk. De gemeente
Zoetermeer heeft steun toegezegd om de vereniging te ondersteunen in de realisatie hiervan.
Binnen de vereniging moet een doorlopende carrièrelijn ontwikkeld worden waarin de talentvolle gymnasten
kunnen doorstromen naar het hoogste niveau. De vereniging ziet hierin de kans om het sportklimaat naar een
hoger niveau te tillen en de verbindingen tussen breedte- en topsport te versterken.
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Gymnastiekvereniging Pro Patria wil haar maatschappelijk rol nog verder versterken. De samenwerking met de scholen is
hierbij een belangrijke pijler. In de ogen van Pro Patria moet ieder kind de kans krijgen om deel te nemen aan
sportactiviteiten. Mede om die reden accepteert Pro Patria de sport- en cultuurcheque van Zoetermeer.
Bij Pro Patria zijn we dagelijks bezig met de ontwikkeling van onze sporters. We scheppen de omstandigheden voor de
sporters om het beste uit zich zelf kunnen halen. Toch verliezen we onze maatschappelijk rol niet uit het oog en willen we
ons sportaanbod in alle wijken van Zoetermeer blijven aanbieden.

WAAROM SPONSOREN?
In de sport wordt voortdurend gewerkt aan het ontwikkelen van ontdekte talenten. Dat gebeurt ook bij Pro
Patria We bieden goede omstandigheden en veel mogelijkheden voor ambitieuze gymnasten om zich verder te
ontwikkelen en het maximale te halen uit hun sportcarrière en hebben een pad uitgestippeld richting de
Olympische spelen van 2020. Maar het verwezenlijken van die ambities kost geld. Omdat Pro Patria haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft in de Zoetermeerse gemeenschap behoort de contributie van haar
leden tot de laagste van Nederland. Dit willen we graag zo houden om iedereen de kans te geven te kunnen
gymen. Immers gymsport is de basis van iedere sport en biedt je de mogelijkheid tot een leven lang
bewegingsplezier. Het is voor ons als vereniging niet mogelijk de vereniging draaiende te houden en de sportieve
ambities te verwezenlijken alleen op basis van de contributies. Daarom zijn we blij met onze sponsoren. Doordat
Pro Patria meedoet op het allerhoogste niveau is uw exposure niet alleen regionaal maar ook landelijk geborgd.
Pro Patria is opzoek naar sponsoren om de nodige voorzieningen binnen de vereniging te financieren en zich
voor meerdere jaren aan ons willen verbinden.
Sponsormogelijkheden
Zonder de inkomsten verkregen via sponsoring is de vereniging niet in staat haar (sportieve)doelstellingen te
halen en de sporters de faciliteiten te bieden die nodig zijn om te kunnen acteren op het hoogste niveau. Elke
sponsor zal zijn eigen beweegredenen hebben om te sponsoren maar wanneer u Pro Patria sponsort heeft u een
groot bereik om uw naamsbekendheid te vergroten en/of te onderhouden. De vereniging heeft gekozen om
verschillende pakketten aan te bieden van “vriend van” tot hoofdsponsor. Zo kan iedereen kiezen voor het
pakket dat het beste bij hem of het bedrijf past. Het sponsorprogramma voor de komende periode is bedoeld
om voor de gehele vereniging financiële ondersteuning te vinden. Van de Breedtesport tot de Topsport, van
Dance tot freerunning. Verder willen we de komende jaren de basis leggen voor de juiste faciliteiten die nodig
zijn de Olympische dromen van onze Gymnasten te verwezenlijken. In de volgende hoofdstukken vindt u de
verschillende sponsor- en andere ondersteunings mogelijkheden. Uiteraard kan in onderling overleg hiervan
worden afgeweken om tot maatwerk te komen.

7|P a g i n a

8|P a g i n a

1 | HOOFDSPONSOR

De hoofdsponsor neemt een bijzondere plaats in. Als hoofdsponsor steunt u in belangrijke mate de sportieve
ambitie van Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer. U krijgt daarom veel terug voor deze sponsoring, zoals
de meest prominente posities voor goede publiciteit, naamsverbinding aan de vereniging etcetera. Als
hoofdsponsor draagt u in belangrijke mate bij aan de structurele ondersteuning van de sporters en de vereniging.
Als hoofdsponsor investeert u samen met de vereniging in de ambities die de vereniging heeft gesteld.

Prijs: € 25.000,- per jaar
Tijdsduur 3 jaar

-

Naam Hal (aan binnenkant) - …uw
naam…TURNHAL

-

Onderschrift bij uitingen Pro Patria (bijv. …… uw
naam…….. by Pro Patria)

-

Hoofd Sponsor vermelding op:
- website (met link naar uw eigen website)
- alle communicatiematerialen
- briefpapier

-

Naam op trainingspakken breedtesport

-

Gratis advertentie in de digitale nieuwsbrief (4x
per jaar)

-

Gratis advertentieruimte op de website van Pro
Patria

-

Melding in regionale media mbt sponsoring

-

3 optredens/demo's per jaar van 20 minuten naar
keuze

-

2 clinics door onze Topsport trainer

-

Gratis entreebewijzen (20 stuks) voor
wedstrijden/evenementen van Pro Patria

-

Reclamebord in turnhal

-

Hele pagina iedere dag van de week op LCDscherm in turnhal.

-

2 dagen per jaar gehele turnhal ter beschikking
voor sponsor
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2| SUBSPONSOR

Het aantal subsponsors is niet gelimiteerd in aantal. Naast de hoofdsponsor levert u een grote financiële bijdrage
aan de vereniging en heeft u tal van mogelijkheden om exposure te behalen. Door het grote bereik van de
vereniging neemt uw naamsbekendheid snel toe en profiteert u van goede sponsoruitingen die Pro Patria u
biedt.

Prijs: € 5.000,- per jaar
Tijdsduur 3 jaar

-

Vermelding sponsornaam met logo op affiches

-

Gratis advertentie in de digitale nieuwsbrief (4x
per jaar)

-

Gratis advertentieruimte op de website van Pro
Patria

-

Gratis entreebewijzen (10 stuks) voor
wedstrijden/evenementen van Pro Patria

-

Reclamebord in turnhal

-

1 dag per jaar gehele turnhal ter beschikking van
sponsor

-

1 clinic van onze Topsporttrainer
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3| TEAMSPONSOR

U kunt ook een team sponsoren. Soms ligt een bepaalde affiniteit of verbondenheid bij een speciaal type of
groep van Pro Patria. Als teamsponsor ondersteunt u een speciale groep gymnasten van Pro Patria. De koppeling
van het sponsorschap is exclusief voor het door u gesponsorde team. Uw naam is voor een periode van 3 jaar
aan het team verbonden. Onze teams acteren op landelijk en regionaal niveau. U ontvangt jaarlijks een teamfoto
van uw team. Verder zal een verwijzing naar uw bedrijf worden geplaatst op onze website. Bovendien wordt u
voor speciale gelegenheden van de vereniging uitgenodigd.

Topsport/Eredivisie

€ 5.000,- per jaar

Nationale Wedstrijdsport

€ 2.500,- per jaar

Regionale Wedstrijdsport

€ 2.000,- per jaar

Tijdsduur: 3jaar

-

Naam op trainingspakken gesponsord team

-

Gratis entreebewijzen bij wedstrijden gesponsord
team (max 10)

-

Vermelding op website Pro Patria

-

Reclame-uitingen bij thuiswedstrijden gesponsord
team

-

Sponsor ontvangt teamfoto van het gesponsord
team
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4| KLEDINGSPONSOR
Er is de mogelijkheid om kledingsponsor van Gymnastiekvereniging Pro Patria te worden. Om onze vereniging
een herkenbare eenduidige uitstraling te geven bestaat de kleding uit een vooraf bekende kleur en vorm. Pro
Patria neemt haar verenigingskleding af van de kledingsponsor. De kledingsponsor geeft Pro Patria leden korting
van minimaal 10% op de officiële adviesprijs. 10% van de verkochte kleding aan Pro Patria leden wordt jaarlijks
gestort op de rekening van Pro Patria. Ieder seizoen stelt de kledingsponsor (wedstrijd)turnpakjes ter beschikking
van de afdeling topsport turnen- en trampolinespringen. De kledingsponsor stelt trainingspakken inclusief
poloshirts ter beschikking voor het technisch kader van de afdeling topsport en de wedstrijdgroepen.

Prijs: maatwerk
Tijdsduur 3 jaar

-

Pro Patria bestelt haar clubkleding bij de
kledingsponsor

-

Vermelding naam kledingsponsor op
trainingspakken topsport

-

Vermelding naam kledingsponsor op de website
van Pro Patria

-

Webshop mogelijkheid op de website van Pro
Patria

-

De gelegenheid tot het inrichten van een
verkooppunt tijdens evenementen van Pro Patria

-

Reclamebord in de turnhal

-

Gratis toegangsbewijzen (max 10) voor
evenementen georganiseerd door Pro Patria
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5 | CLUB VAN 100
Gymnastiekvereniging Pro Patria is gestart met het oprichten van een ‘Club van 100’. De ‘Club van 100’ is een
orgaan binnen Pro Patria dat als doel heeft om de hele vereniging extra financiële steun te kunnen verlenen. De
doelstelling van de Club van 100 is: “Het financieel ondersteunen van alle activiteiten rondom de gymsport
binnen Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer”.

Prijs: € 100,Tijdsduur 1 jaar

-

Gedurende één jaar vermelding op de ‘Club van
100’ pagina van de website van Pro Patria

-

Updates via de e-mail over de stand van zaken
rondom de ‘club van 100’

-

Vermelding op het ‘bord van 100’ in de turnhal

-

Eén maal per jaar netwerkborrel tijdens door Pro
Patria georganiseerd evenement
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6 | VRIEND VAN PRO PATRIA
Ook als particulier bestaat de mogelijkheid om Pro Patria financieel te ondersteunen. U kunt voor een bijdrage
van € 50,- lid worden van de vriendenclub van Pro Patria. De vriendenclub heeft een eigen commissie die in
samenspraak met het bestuur kijkt naar waar de gedoneerde middelen het best binnen de vereniging kunnen
worden ingezet.

Prijs: € 50,Tijdsduur 1 jaar

-

Een clubavond voor de vrienden van Pro Patria
Vermelding op website als vriend van
Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer
U krijgt een naamsvermelding op het speciale
‘Vrienden van Pro Patria’ bord in de turnhal.
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7 | TOERNOOI SPONSORING
Pro Patria organiseert gedurende het seizoen diverse toernooien. Een toernooi is niet eenvoudig. Is er een zaal
beschikbaar, heb ik voldoende materialen, vrijwilligers? En zeker niet onbelangrijk is er voldoende budget? Juist
hierin kunt u als toernooisponsor uw bijdrage leveren.

Prijs: 500,- per toernooi
Tijdsduur 2 jaar

-

Tijdens het gesponsorde toernooi mag een
reclame-uiting worden aangeleverd die wordt
geplaatst

-

Omroepen van naam van de sponsor bij
evenementen waarbij materialen worden
gebruikt

-

Vermelding op de website van Pro Patria

-

Vermelding bij de verenigingsberichten in relatie
tot het toernooi
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Toernooien/evenementen/clinic’s kunnen ook (eenmalig) volledig worden gesponsord. Denk hierbij aan de
Propatriade, de Summercup en Turnmania. U kunt uw naam verbinden aan het evenement.

Prijs: 1.500,- per toernooi
Tijdsduur eenmalig

-

Het evenement krijgt naast de verenigingsnaam
de naam van de sponsor

-

Omroepen van naam van de sponsor bij
evenement

-

Vrijkaarten (max 20) met toegang tot evenement

-

Aanleveren reclame-uitingen die rondom het
evenement worden geplaatst

-

Vermelding op de website van Pro Patria

-

Vermelding bij de verenigingsberichten in relatie
tot het toernooi
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8 | OVERIG

8A | RECLAMEBORD
In de turnhal van Pro Patria kunt u een reclamebord huren. Uitvoering en plaats:
Het reclamebord heeft een afmeting van 150b x 80h x 0,09d cm en is gemaakt van 9 mm Trespa met twee witte toplagen. De
reclame-uiting op het reclamebord is in principe vrij. De reclameborden worden geleverd door …….. De huurprijzen zijn
exclusief aanmaakkosten. Indien u de huurprijs voor de gehele periode ineens aan ons overmaakt, dan ontvangt u
10% korting.

Prijs: € 300,- per jaar
Eenmalige productiekosten € 150,Tijdsduur 3 jaar

-

Reclamebord in de turnhal van Pro Patria
Klein onderhoud van de borden door Pro Patria
Het plaatsen van het bedrijfslogol op de
sponsorpagina op de website van Pro Patria
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8B | MATERIALENSPONSORING
Wilt u Gymnastiekvereniging Pro Patria ondersteunen om goede en veilige materialen aan te schaffen? Dat kan!
U kunt hierbij denken aan audiovisuele apparatuur, springplanken, trampolines, magnesiumbakken, matten etc.
Pro Patria biedt binnen de verschillende afdelingen een drietal pakketten aan.

Goud € 1.500,- per jaar
Zilver € 1.000,- per jaar
Brons € 500,-- per jaar
Tijdsduur: 2 jaar

-

Vermelding op website van Pro Patria

-

Sponsornaam op materiaal (daar waar mogelijk)

-

Advertentieruimte in nieuwsbrief (4x per jaar)

-

Omroepen van naam van de sponsor bij
evenementen waarbij materialen worden
gebruikt

-

Mogelijkheid tot inrichten verkooppunt bij
evenementen Pro Patria

-

Gelegenheid tot plaatsen van reclameuitingen bij
evenementen georganisseerd door Pro Patria
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8C | BEDRIJFSLOGO OP WEBSITE PRO PATRIA
De website van Pro Patria is een van de belangrijkste communicatiemiddelen. Met een gemiddeld aantal
bezoekers van … per jaar biedt de website u een geweldige kans uw bedrijf in de spotlights te zetten. Pro Patria
biedt u de gelegenheid uw logo op de sidebar van de site te plaatsen.

Prijs: € 250,- per jaar
Tijdsduur 1 jaar

-

Logo roulerend op de sidebalk van de website
Logo en naamsvermeding op de sponosrpagina
website Pro Patria
Doorlinken naar uw website vanaf de website Pro
Patria
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8D |NARROWCASTING
De Noord-Westerhal is de thuisbasis van de top- en wedstrijdsport van Pro Patria. Dagelijks sporten hier
tientallen turnsters. In de turnhal worden ook evenementen georganiseerd zoals de clubkampioenschappen,
clinics etc. De sporthal beschikt over een groot scherm bij de ingang van de tribune. Via dit medium bieden wij u
de mogelijkheid uw advertentie of reclameboodschap te plaatsen. U kunt uit een aantal mogelijkheden kiezen.

Full colour advertentie stilstaand (5 seconden) Prijs: € 200,- per jaar
Full colour advertentie stilstaand (10 seconden) Prijs € 250,- per jaar
Tijdsduur 1 jaar

-

Logo roulerend op de sidebalk van de website
Logo en naamsvermeding op de sponosrpagina
website Pro Patria
Doorlinken naar uw website vanaf de website Pro
Patria

Contactgegevens
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Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden of voor het aangaan van een sponsorovereenkomst kunt u
contact opnemen met
Fred van Puffelen | vice voorzitter | fredvanpuffelen@gmail.com
of
Info@propatria.nl
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