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Eind 2006 is All In verhuisd naar de prachtige 

nieuwe accommodatie op de Kempen Campus 

te Veldhoven. Deze verhuizing is voor All In het 

startsignaal geweest om de vereniging op 

sportief gebied op een hoger niveau te 

brengen en tevens verder in de breedte te 

groeien. En dat is gelukt! Na promotie naar de 

3e klasse is 2010 is Senioren 1 er in 2014 in 

geslaagd opnieuw kampioen te worden en 

spelen zij komend jaar in de 2e klasse. In 2014 

deden ook onze andere prestatieteams volop 

mee voor het kampioenschap, terwijl ook onze 

jeugdteams en recreatieve teams goed 

meedraaien in hun respectievelijke competities. 

Een uitstekend niveau voor een kleinere (maar 

groeiende) sportvereniging uit de regio.

Wie is vhsv Al In

De Veldhovense Honk- en So�ball-

vereniging All In (kortweg All In) is sinds 

1979 een (financieel) gezonde vereniging 

met zo’n 100 actieve leden tussen de 5 en 50 

jaar. Met de huidige inkomsten uit met 

name de contributie kan de club het hoofd 

ook nu nog boven water houden. Echter is 

ook All In op zoek naar sponsors om de ge- 

wenste groei en professionalisering voor de 

directe toekomst te kunnen waarmaken. In 

deze folder leest u waarom.

Doelstellingen vhsv All In

Eind 2013 hee� All In een meerjarenplan voor de periode 2014-2019 opgesteld. 

Dit plan draagt de werknaam “Full Count” en dient als leidraad voor de vereniging. 

In dit clubplan is beschreven wat de hoofddoelstelling is:

Er voor zorgen dat All In een bekende, stabiele honkbalvereniging gaat worden, waar 

naast gezelligheid ook de prestatie voorop staat met een bijpassende accommodatie.

Middels een viertal pijlers / thema’s gaan we dit realiseren. Elk thema heeft zijn eigen 

uitgewerkte plan en is druk bezig om de hoofddoelstelling te behalen.

Voorbeelden hiervan zijn:

•  Opleidingen voor kader

•  Betere faciliteiten en materiaal voor de teams

•  Bredere uitstraling naar buiten d.m.v. activiteiten en PR

Vanzelfsprekend wil All In in de komende jaren de goede prestaties van de teams voortzetten 

en waar mogelijk verbeteren. Tevens willen we de groei in ledenaantal doorzetten en voor 

iedereen een mogelijkheid bieden om te sporten bij onze club.



Vormen van sponsoring

Om deze doelstellingen te bereiken zijn we 

op zoek naar sponsors. Onze velden liggen 

op de Kempen Campus, en dit maakt 

sponsoring op die locatie zeer interessant. 

Met iedere schooldag ruim 2500 leerlingen 

en personeel van het Sondervick college, 

en nog eens 200 tot 300 sporters van de 

diverse verenigingen in de  avonduren, 

en dan de grote evenementen zoals de 

Veldhoven 10 miles en het Gala bal, wat 

er veel volk trekt.

Vele vormen van sponsoring zijn mogelijk. Er hoeft 

dus niet meteen aan een hoofdsponsor voor de 

vereniging of afzonderlijke teams gedacht te worden.

In deze folder kunt u lezen welke vormen van spon-

soring binnen All In tot de mogelijkheden behoren. 

Aan het einde staan tevens de prijzen die voor de 

verschillende vormen van toepassing zijn. Wilt u zich 

aanmelden als sponsor of mocht u na het lezen van 

onze folder nog vragen hebben? Neemt u dan 

contact op met de sponsorcommissie. De contact-

gegevens staan op de laatste pagina.

Op dit moment heeft Al In Teams in de 

volgende categorieën:

• Honkbal Pupillen 8 t/m 12 jaar

• Honkbal Aspiranten 13 t/m 15 jaar

• Honkbal Junioren 16 t/m 21 jaar

• Honkbal Senioren 21+ jaar

• Softbal 21+ jaar

Adverteren

Via meerdere opties is het mogelijk om uw bedrijf 

terug te laten komen binnen de club. Adverteren 

kan op de volgende manieren:

1. Banner op de startpagina van de website

Het formaat van de banner is maximaal 700 x 90 pixels (b x h) en 

de gewenste a�eelding wordt door de sponsor zelf aangeleverd. 

Indien gewenst kan er via de a�eelding worden doorgeklikt naar 

uw website.

2. Advertentie in de nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt elke maand en wordt verspreid onder de 

leden, ereleden en sponsors van de vereniging. Tevens is deze op 

de website terug te lezen. Het formaat van de advertenties is ¼ pagina 

op A4-formaat. Dit kan staand of liggend. De advertentie wordt 

12 maal geplaatst.

3. Reclameborden

De reclameborden worden opgesteld langs één van de honkbalvelden

op de Kempen Campus. De afmetingen van de borden is 2,00 m x 0,60

m. (b x h). De borden zullen bevestigd worden bij de backstop van het

hoofdveld of aan de zijkant van het jeugd-veld. Met de reclame-uiting

naar de schoolkant. Het vervaardigen van het reclamebord wordt door

de vereniging geregeld, de kosten (€ 150,00) zijn voor de rekening van 

de sponsor. Het plaatsen van reclameborden zal voor een periode van

minimaal 3 jaar zijn.

Reclameborden



SPONSOR   PRIJS
UITING    PER JAAR

Banner op de website   € 50,00

¼ pagina in de nieuwsbrief € 25,00

(12 maal/jaar)   

Reclamebord (min. 3 jaar)  € 250,00

Materiaalsponsor   In overleg

Teamsponsor   In overleg

Kledingsponsor   In overleg

Overige sponsorvormen

All In biedt nog meer mogelijkheden. Deze manieren 

richten zich meer op de materiële zaken en teams. 

1. Materiaalsponsor

Een materiaalsponsor koopt of vergoedt materialen als ballen, 

knuppels, helmen, tassen etc. Aan deze vorm van sponsoring 

is geen contractperiode verbonden. 

2. Teamsponsor

De invulling hiervan willen we graag bespreken, maar moet van-

zelfsprekend binnen de kaders van de vereniging passen. Naast 

materiële zaken kan gedacht kan worden aan teamuitstapjes of 

trainingsdagen.

3. Kledingsponsor

Als kledingsponsor kan u één of meerdere teams kiezen waarbij 

uw logo zichtbaar is op bijvoorbeeld trainingsshirts, welke voor 

de wedstrijd gedragen worden. Maar ook petten, tassen en 

andere kledingstukken zijn mogelijk. De invulling hiervan willen 

we graag bespreken.

4. Donatie 

Deze sponsorvorm is zonder tegenprestatie. Giften zijn echter 

zeer welkom en worden evenzeer gewaardeerd. Indien gewenst 

zult u worden vermeld op onze website.

Prijzen sponsormogelijkheden 

Als sponsor krijgt u altijd gedurende een jaar een tekst-

vermelding met logo en eventueel een link naar uw 

website in de nieuwsbrief en op de website in de rubriek 

Sponsors. Daarnaast wordt u van harte welkom geheten 

bij feestelijke gelegenheden zoals het jaarlijkse Mixtoernooi.

Contactgegevens
Wij hopen dat uw belangstelling voor het sponsoren 

van onze honk- en softbalvereniging met dit schrijven 

is opgewekt. Bent u zo enthousiast geworden neem 

dan contact op met de volgende personen:

Laszlo van Lieshout (Voorzitter) +32 (0)495 84 44 21

Marcel Hageman (Penningmeester)

sponsoring@allinveldhoven.nl


