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SPONSORING VG-BILJART

De Commissie VG-Biljarten is onderdeel van de Koninklijke
Nederlandse Biljart Bond (KNBB) Vereniging Carambole. Zij heeft als
doelstelling: het bevorderen en in stand houden van het biljarten voor
spelers met een verstandelijke beperking (VG-Biljarters), onder andere
door het organiseren van het Persoonlijk NK, het NK voor teams en
bijbehorende voorwedstrijden op verschillende locaties in Nederland.
Het persoonlijk NK in Hoorn duurt een dag en het NK voor teams in
Egmond aan Zee (voorheen in Veldhoven) een volledig weekend.
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, is veel geld nodig; meer
dan er binnen de KNBB via de jaarlijkse begroting voor vrij gemaakt
kan worden. Door middel van sponsoring proberen wij de begroting
van de Commissie VG-Biljarten sluitend te krijgen.
Deze brochure is bestemd voor potentiele sponsors, opdat u zich een
beeld kunt vormen van de bestemming van uw eventuele bijdrage.

Nederlands Kampioen Teams 2017; De Blokhut team B
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De Commissie VG-Biljarten is de voortzetting van de Werkgroep VGBiljarten, die zich al twee decennia inspant om het VG-biljarten een
serieuze plaats te geven binnen de biljartsport. Deze commissie neemt
de aansturing en uitvoering van de activiteiten op zich. Veel mensen
met een beperking zijn graag met sporten bezig. Zij willen hun sport zo
gewoon mogelijk beoefenen. De Commissie VG-Biljarten wil de
biljartsport voor VG-spelers als volwaardige sporter bevorderen.

De twee Nederlandse
Kampioenschappen
zijn al vele jaren
succesvolle en
aansprekende
evenementen, waar de
deelnemers al
maanden van tevoren
naar uitkijken. Hierin
kunnen de spelers hun
sport serieus en zo
Nederlands Kampioenen PK
normaal mogelijk
2015
2016
beoefenen, waarbij
rekening gehouden wordt met aanwezige beperkingen. De organisatie
haalt elk jaar weer “alles uit de kast” om er een prachtig festijn van te
maken. Zij wordt hierbij terzijde gestaan door gemotiveerde,
professionele arbiters en -vrijwilligers die hun taken met veel
enthousiasme uitvoeren.
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Voor de organisatie van het VG-Biljarten in Nederland is een speciale
commissie ingesteld bij de KNBB Vereniging Carambole. Deze
commissie bestaat uit diverse enthousiaste en zeer gemotiveerde
leden met specifieke vaardigheden voor deze doelgroep. Er wordt
nauw samengewerkt met de Stichting Gehandicapt & Gezellig Sporten
(SG&GS), die op basis van een overeenkomst met de KNBB de gelden
van de commissie beheert. Een deel van het SG&GS-bestuur is tevens
lid van de KNBB-commissie en werkt al velen jaren hard mee met het
organiseren van evenementen voor de VG-Biljarters.

De commissie streeft naar een budget van rond de € 30.000,= per jaar.
De kosten zijn grofweg als volgt te verdelen:
Landelijke voorwedstrijden
2.000
Persoonlijk NK
5.000
NK voor teams
20.000
Reis- en vergaderkosten
3.000
Totaal
30.000
Van dit budget is ca € 5.000,=
afgedekt door een bijdrage van
de KNBB en enkele sponsors die
deze activiteiten al jaren spontaan
ondersteunen.
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Veel uiteraard, maar dat kan op verschillende manieren:
▪ U kunt ons éénmalig sponsoren;
▪ U kunt ons jaarlijks sponsoren, waarbij u zelf de looptijd bepaalt.
Verder kennen wij een viertal categorieën:
1) Overheidssubsidies van bijvoorbeeld de Europese Unie, de
Provincie of betrokken gemeenten. Deze subsidieverstrekkers
zullen altijd als zodanig in onze affiches, posters en programmaboekjes worden vermeld. Wij zijn blij met elk subsidiebedrag.
2) Hoofdsponsor, eventueel een combinatie van twee bedrijven die
dat onderling hebben afgesproken. De naam van het NK
individueel en het NK teams zal dan naar de betreffende sponsor
genoemd worden. Voor de hoofdsponsor(s) samen geldt een
minimum bedrag van € 5.000,= per keer of per jaar.
3) Subsponsor met naamsvermelding op panelen of spandoeken
tijdens de NK-toernooien. Voor een subsponsor geldt een
minimum bedrag van € 2.000,= per keer of per jaar.
4) Overige sponsors, waarvan een advertentie wordt geplaatst in de
programmaboekjes van de NK-finales. De afmeting van de
advertentie is afhankelijk van het sponsorbedrag:
a. € 50,= voor ¼ pagina A5;
b. € 100,= voor een ½ pagina A5;
c. € 250,= voor een hele pagina A5
Wij zijn ons ervan bewust dat de “impact” van een NK voor VGbiljarters van een andere orde is dan een Dart-finale met duizenden
bezoekers en duur verkochte uitzendrechten. De oplage van onze
posters en programmaboekjes is beperkt. Wij doen dan ook een
beroep op u om bij de afweging om ons te ondersteunen vooral uw
hart te laten spreken.
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Tijdens ons gesprek maken we alle noodzakelijke afspraken die u wilt.
In sommige gevallen is een toezegging van uw kant voldoende en
zenden wij u een factuur. Soms is een contract de beste manier om
onze wederzijdse afspraken vast te leggen.
In het geval van subsidies zijn wij, op verzoek, altijd bereid volledig
openheid van zaken te geven over onze bestedingen en de
aanwending van de verstrekte subsidies; zo nodig door middel van een
accountant-verklaring.
Kortom, uw bijdrage is uiterst welkom en hieronder ziet u waarom!

De spelers van het NK-Teams van 2017
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