INTRODUCTIE

WINNAARS 2013

Sport in West-Friesland,
U moet erbij zijn!

Het thema van vorig jaar was 20 jaar Westfriese
Sportverkiezingen. Dit waren de winnaars toen:
Sportman:

Coen de Koning (zeilen)

Op 11 januari 2015 wordt dit evenement voor de 21e
keer gepresenteerd, opnieuw in Schouwburg Het Park
in Hoorn. Vele honderden Westfriezen komen jaarlijks
naar dit sportspektakel. Natuurlijk de sporters, maar
ook hun fans, families, vrienden en relaties; ze zijn er
allemaal.

Sportvrouw:

Mariska Huisman (schaatsen)

Sportploeg:

Hollandia 2 (voetballen)

Sporttalent:

Maaike Boogaard (wielrennen)

Sportcoach:

Sander van Dijk (Hovocubo)

Aangepaste sporten:

Ronald Boef (golfen)

Prijs van verdienste:

Huib de Wit (Gymnastiek- en
turnvereniging Grootebroek)

Kop op-prijs:

Roy Wenker (voetbal SEW)

Hier moet u bij zijn
De Westfriese Sportverkiezingen, hét sportgala van WestFriesland, is een platform voor sporters en topsporters uit
onze regio, maar ook voor ondernemers. Bedrijven uit de
regio kunnen zich vóór, tijdens en na deze sportmanifestatie
presenteren. In de pauze en bij de borrel na afloop is er volop
gelegenheid om de sporters te ontmoeten, om bij te praten, te
lachen en contacten te leggen.

Zorg dat u er ook bij bent
U bent er, u presenteert daarmee uw bedrijf. De Westfriese
sporters en al hun fans, vrienden, relaties en familie
waarderen uw ondersteuning en weten u te vinden. In
deze brochure leest u meer over de organisatie en over de
sponsormogelijkheden.

We rekenen op u!
Sportieve groet,
namens het bestuur van de Stichting Sportverkiezingen WestFriesland,
Piet Mol, voorzitter
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DE ORGANISATIE

WAAROM
WESTFRIESE
SPORTVERKIEZINGEN?

De Stichting Sportverkiezingen West-Friesland is in
1992 opgericht. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers uit
bedrijfsleven en overheid. De leden vullen elkaar goed
aan met ieders specifieke kennis en netwerk op het
gebied van sport, programmering, techniek, financiën en
communicatie. Wat ons allen bindt, is het enthousiasme
voor sport en West-Friesland.

Onze doelstellingen
• Met een grootse manifestatie en veel publiciteit zetten
de sportverkiezingen sporters en topsporters uit WestFriesland in de schijnwerpers en streven daarmee naar een
bovenregionale bekendheid en uitstraling.
• De sportverkiezingen versterken de bekendheid en het imago
van de regio West-Friesland op het gebied van sport.
• De sportverkiezingen groeien uit tot dé regionale
sportmanifestatie van het jaar, met een grote betrokkenheid
vanuit de sportwereld, de gemeenten en het bedrijfsleven.
• De sportverkiezingen bieden een platform voor nieuwe
initiatieven en activiteiten op het gebied van sport.
• Het Westfriese bedrijfsleven kan zich oriënteren op kansen
om met eigen initiatieven mee te liften in de bekendheid/
uitstraling van de regionale sportwereld.

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Secretariaat
Bestuursleden

Piet Mol
Elly Deutekom-Muntjewerff
Peter Verdegaal
Joke van der Plas
Jan Burger, Jan Entius, Poul Annema,
Jan Mol, Alex Gitzels

Jury
Juryvoorzitter
Juryleden

Jan Burger
Jan Burger, Dick Bennis,
Ted van der Bruggen, Vincent Schot,
Chris Wobben, Leo Gio van Angelo

Zichtbare resultaten
Organisatie/programma
Gerard Berkhout, Jan Vriend, Vincent Baten en Chris Wobben

Doel
Het doel van de stichting is het jaarlijks organiseren van
de Westfriese Sportverkiezingen. Een evenement waarin de
prestaties van Westfriese sporters worden gewaardeerd in
zes categorieën:
•
•
•
•
•
•
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Sportvrouw van het jaar
Sportman van het jaar
Sportploeg van het jaar
Sporttalent van het jaar
Sportcoach van het jaar
Aangepaste sporten

HET EVENEMENT
Tijdens het professioneel georganiseerde evenement
in schouwburg Het Park in Hoorn worden de sportieve
prestaties in de regio West-Friesland breed uitgemeten
over het voetlicht gebracht. Daarbij staan het gevoel
van saamhorigheid en Westfriese gezelligheid centraal.

De prestaties worden het hele jaar door gemonitord door
deskundige juryleden die ieder op hun eigen wijze intensief
bij de sportwereld zijn betrokken. De jury – onder leiding
van Jan Burger – maakt aan het einde van het jaar de
voordrachten bekend.

Gerard Berkhout is de arrangeur/artistiek leider, Jan Vriend
verzorgt de beamerpresentatie/techniek en de presentatie is
in handen van Chris Wobben en Vincent Baten. Een team waar
we als organisatie het volste vertrouwen in hebben.

Daarnaast reikt het bestuur – indien van toepassing – prijzen
uit in enkele speciale categorieën.
• De Kop op-prijs is bedoeld voor die sporter(s) of sportploeg
die in het afgelopen jaar door pech of blessures is/zijn
geplaagd.

Ook zijn er altijd een of meerdere lokale en nationale
bekendheden aanwezig. We mochten onder meer Erica
Terpstra, Erik Breukink, Louis van Gaal, Hans van Breukelen,
Stefan Rooks, Hennie Kuiper, Tim Lips, Barbara de Loor,
Maartje Paumen en Ard Schenk al eens verwelkomen.

• De Prijs van verdienste is bedoeld voor een persoon of een
groep die zich actief inzet voor het stimuleren van sporten
in West-Friesland.

Bovendien is het showelement volop aanwezig, met
demonstraties, acts en sprekers. Na afloop van het officiële
programma is er nog alle ruimte voor een hapje en een
drankje.

• De Oeuvreprijs is bedoeld voor sporters uit West-Friesland
die met hun prestaties bijzonder verdienstelijk zijn geweest
voor de sport/sporters van West-Friesland.

Een evenement om van te genieten en te beleven. Daar
moet u bij zijn!

• Een enorme erkenning vanuit de sportwereld, het
bedrijfsleven en de gemeenten. De sporters waarderen
de positieve aandacht en benutten die ook voor eigen
publiciteit en fondswerving.
• De stichting heeft opnieuw de Rabobank als hoofdsponsor.
Ook ontvangt de stichting ondersteuning van de Westfriese
gemeenten.
• Door stimulering vanuit de stichting is de Stichting
Jeugdsportfonds opgericht.
• De Skeelertocht Westfriese Omringdijk.

Het spreekt voor zichzelf: hier moet u bij zijn!
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Meerwaarde voor de sponsors
Uiteraard snijdt het mes aan twee kanten. Het sponsoren van
de Sportverkiezingen levert u ook iets op, zoals bekendheid en
een goede naam van uw bedrijf, en uiteraard de mogelijkheid
het evenement bij te wonen en elkaar te ontmoeten.
De stichting onderkent het belang van uw ondersteuning
en besteedt daarom veel aandacht aan de meerwaarde voor
sponsors, onder meer door:
• in de pauze, vooraf en na afloop tijd en ruimte te bieden om
onder het genot van een drankje en een hapje contacten te
leggen;
• vermelding in de persberichten van de Westfriese
Sportverkiezingen;
• vermelding van sponsors op briefpapier, uitnodigingen,
website, sociale media en entreekaarten;
• een presentatie op het grote scherm en banners in de zaal;
• gereserveerde plaatsen tijdens het evenement.
Deze mogelijkheden bieden we aan in laagdrempelige
sponsorpakketten met een goede prijs/kwaliteitverhouding.
Andere vormen van (materiële) sponsoring en/of maatwerk zijn
natuurlijk ook bespreekbaar.

Mogen wij ook op uw ondersteuning rekenen?

SPONSORPAKKET € 1.500
• Logo op briefpapier, uitnodiging en entreekaarten
• Prominente plaats logo in de sponsorpresentatie op scherm tijdens het evenement
• Prominente plaats logo op de website en meerdere vermeldingen bedrijfsnaam in de sociale media
• Prominente plaats logo op de sponsorbanner in de zaal
• Vermelding in de persberichten van de Westfriese Sportverkiezingen
• 8 gereserveerde zitplaatsen tijdens het evenement*

SPONSORPAKKET € 750
• Naamsvermelding op het briefpapier en in de uitnodiging
• Logo in de sponsorpresentatie op scherm tijdens het evenement
• Logo op de website en vermelding bedrijfsnaam in de sociale media
• Logo op de sponsorbanner in de zaal
• 4 gereserveerde zitplaatsen tijdens het evenement*

WAAROM
SPONSOR
WORDEN?
Naast de Westfriese Rabobanken en gemeenten
dragen jaarlijks ook diverse ondernemingen met veel
enthousiasme financieel bij aan de Sportverkiezingen.
Hun bijdrage is van wezenlijk belang om het evenement
te kunnen blijven voortzetten.
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SPONSORPAKKET € 500
• Naamsvermelding op het briefpapier en in de uitnodiging
• Logo in de sponsorpresentatie op scherm tijdens het evenement
• Logo op de website (kleiner formaat)
• 3 gereserveerde zitplaatsen tijdens het evenement*

Door het sponsoren van de Westfriese Sportverkiezingen
levert u een bijdrage aan het profileren van de sportieve
prestaties in uw eigen woon- en leefomgeving: WestFriesland. U toont aan dat u trots bent op onze sporters
en hun prestaties waardeert. Daarmee onderstreept u
daadwerkelijk op een positieve manier het imago van ons
gebied: dat het goed leven en sporten is in West-Friesland.

• Naamsvermelding in de sponsorpresentatie op scherm tijdens het evenement
• Naamsvermelding op de website bij sponsors
• 2 gereserveerde zitplaatsen tijdens het evenement*

U kunt erop rekenen dat vanuit de sportwereld de erkenning
voor uw bijdrage groots is en dat de sporters u dankbaar zijn.

* Graag van tevoren kenbaar maken of u hiervan gebruik wilt maken; het is jammer als prominente zitplaatsen onbezet blijven.

SPONSORPAKKET € 250
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Stichting Sportverkiezingen West-Friesland
Correspondentieadres:
De Wieken 85, 1622 GR Hoorn
Telefoon: 06 55 59 02 83
E-mail: jokevanderplas@quicknet.nl
Internet: www.westfriesesportverkiezing.nl
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