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Net zoals alle verenigingen in Nederland is ook Leonidas-Dovido steeds meer afhankelijk van 
sponsors. Het is helaas niet meer van deze tijd dat vanuit de overheid er meerdere potjes 
met geld te verdelen zijn voor sportverenigingen. Sterker nog de kosten om een gymzaal te 
huren zijn alleen maar gestegen. En als je dan ook nog een vereniging bent die ambities 
heeft… heb je al snel een financieel probleem. Want we willen wel van alles maar daar zijn 
harde euro’s voor nodig. Enkele ambities zijn hieronder geformuleerd in doelen. Helpt u ons 
mee deze doelen te halen?   
 

 
Korte termijn sponsordoelen voor 2017 

 

1. We willen de leiding (trainsters) voorzien van nieuwe trainingspakken. Allemaal 
hetzelfde trainingspak zodat we uniform zijn en herkenbaar. 
 

2. We willen de selectieturnsters ook voorzien van trainingsoutfit en een 
trainingstas.  

 
Lange termijn sponsordoelen 

 
3. We willen onze trainsters financieel ondersteunen met het behalen van 

certificaten/ licenties bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) 
om de kwaliteit en veiligheid van trainingen te borgen en te verbeteren.  
 

4. We willen het belang van de turn/ gymsport uitdragen in relatie tot de 
motorische ontwikkeling van kinderen. 

 
 

Toelichting sponsordoelen 1 en 2: 
 
Wij zien graag dat onze leiding en turnsters er netjes en verzorgd uitzien. Uniform en 
herkenbaar zijn we al met de turnpakjes. Met trainingspakken en een trainingstas zou het 
plaatje compleet zijn! De ervaring leert dat de trainingspakken minimaal 3 jaar worden 
gedragen, dus 3 jaar lang reclame. 
 
Het dragen van het trainingspak is verplicht tijdens wedstrijden en evenementen voor 
turnsters en trainsters. Na wedstrijden en evenementen zal Leonidas-Dovido zorg dragen 
voor een verslag van wedstrijd en/of evenement. Dit verslag wordt begeleid met foto’s 
waarop het trainingspak vaak wordt teruggezien. Foto’s en verslag worden geplaatst op de 
website, in de nieuwsbrief, op Facebook en we bieden altijd een persbericht en foto’s aan de 
regionale krant. 
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Toelichting sponsordoel 3: 

 
Het turnen in Nederland maakt sprongen vooruit. Het bewijs daarvan hebben we onlangs 
kunnen zien tijdens de Olympische Spelen in Rio. Sanne Wevers haalde goud op de balk, de 
mannenploeg plaatste zich voor het eerst weer sinds 1928 voor de landenwedstrijd op de 
Olympische Spelen en de vrouwenploeg haalde zelfs de finale van de landenwedstrijd! Deze 
successen komen voort uit een goed topsport klimaat. Maar de topsport kan niet zonder een 
goede breedtesport. Leonidas-Dovido wil hier deel van uit maken. 
Het volgen van  cursussen, opleidingen en het halen van licenties zijn hiervoor een 
voorwaarde. Wij willen hier een speerpunt van maken voor onze trainsters. Iedereen in 
Vlaardingen en omstreken moet weten dat als je bij Leonidas-Dovido turnt… zit je goed!  
 

 
Toelichting sponsordoel 4: 

 
De turn/ gymsport zou meer moeten doen om zich te onderscheiden van andere sporten ten 
aanzien van de motorische ontwikkeling van kinderen. Geen enkele andere sport levert een 
betere bijdrage aan de motorische ontwikkeling dan de turnsport!  
Veel mensen weten dit niet. Wat nog erger is, is dat de motorische ontwikkeling van kinderen 
door verschillende oorzaken 9 maanden achterloopt in vergelijking met de kinderen van 30 
jaar geleden. Enkele oorzaken zijn; de ipads, (spel)computers, Netflix, te druk en onveilig op 
straat, geen vakleerkrachten voor gym in het basisonderwijs… enz. De gevolgen zijn er nu 
al. Kinderen hebben veel meer blessures. 50% van deze blessures worden toegeschreven 
aan de achterstand in de motorische ontwikkeling!!!! 
Leonidas-Dovido gaat zich inzetten om dit probleem meer bekendheid te geven en in 
samenwerking met andere partners aan te pakken! 
 

 
Help ons en wordt sponsor van Leonidas-Dovido…. 

 
- Wordt hoofdsponsor voor 3 jaar en profiteer van: 

 
o Uw bedrijfslogo en link prominent op de website van Leonidas-Dovido 
o Uw bedrijfslogo op de trainingspakken van de trainsters en turnsters  
o Uw bedrijfslogo komt prominent in iedere nieuwsbrief 
o Op onze social media (Facebook en Instagram) wordt u frequent als 

hoofdsponsor onder de aandacht gebracht. 
o Bij het aangaan van een hoofdsponsor-overeenkomst wordt een persbericht 

gestuurd naar Groot Vlaardingen en Vlaardingen 24 
o Bij de jaarlijkse onderlinge wedstrijden zal er een spandoek met uw 

bedrijfslogo (plus slogan) aanwezig zijn 
o Eén interview per jaar om uw bedrijf te promoten, dit komt in de nieuwsbrief en 

op de website en zal via social media ook kenbaar worden gemaakt 
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o Alle medewerking wordt verleend ter promotie als uw bedrijf acties of 
evenementen organiseert  

o Kosten € 2750,- 
 
 

- Wordt hoofdsponsor voor 1 jaar en profiteer van: 
 

o Uw bedrijfslogo en link prominent op de website van Leonidas-Dovido 
o Uw bedrijfslogo op de trainingspakken van de trainsters en turnsters  
o Uw bedrijfslogo komt prominent in iedere nieuwsbrief 
o Op onze social media (Facebook en Instagram) wordt u frequent als 

hoofdsponsor onder de aandacht gebracht. 
o Bij het aangaan van een hoofdsponsor-overeenkomst wordt een persbericht 

gestuurd naar Groot Vlaardingen en Vlaardingen 24 
o Bij de jaarlijkse onderlinge wedstrijden zal er een spandoek met uw 

bedrijfslogo (plus slogan) aanwezig zijn 
o Eén interview per jaar om uw bedrijf te promoten, dit komt in de nieuwsbrief en 

op de website en zal via social media ook kenbaar worden gemaakt 
o Alle medewerking wordt verleend ter promotie als uw bedrijf acties of 

evenementen organiseert  
o Kosten € 999,- 

 
 

- Wordt sponsor voor 1 jaar en profiteer van: 
 

o Uw bedrijfslogo en link op de website van Leonidas-Dovido 
o Uw bedrijfslogo komt in iedere nieuwsbrief 
o Bij het aangaan van een sponsor-overeenkomst wordt een persbericht 

gestuurd naar Groot Vlaardingen en Vlaardingen 24. 
o Alle medewerking wordt verleend ter promotie als uw bedrijf acties of 

evenementen organiseert  
o Kosten € 575,-  
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- Wordt Vriend van Leonidas-Dovido 
 

o Speciaal voor particulieren, bedrijven, organisaties die ons een warm hart 
toedragen 

o U komt op de website (bij Vrienden van Leonidas-Dovido) 
o Kosten Dikke Vriend: € 150,- 
o Kosten Vriend: € 100,- 

  
 
 
 

Welkom bij Leonidas-Dovido! 
 

 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Bestuurslid/ Sponsorcommissie: Lennard Kal 
Telefoon:    06 48 95 31 57 
E-mail:      bestuurslid@leonidas-dovido.nl 
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