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[   ]  ja, ik doe mee
Ik steun het SportGala 2014 en noteer voor mij:

[ ] Hoofdsponsor     a 600,-

[ ] Subsponsor     a 250,-

[ ] Vereniging     a 100,-

[ ] Vriend van het SportGala a 25,-

Ja, ik doe mee. De SportRaad Heiloo stuurt mij een factuur die ik 

per omgaande overmaak. 

Bedrijf/vereniging: ...........................................................

Naam: ...........................................................

Adres: ...........................................................

Postcode: ...........................................................

Woonplaats: ...........................................................

Telefoonnummer: ...........................................................

Handtekening:         ...........................................................

Dit formulier graag opsturen naar:

SportGala 2014
p/a De Vang 11
1852 BN Heiloo

✔



✔  Ja, ik ben trots op Heiloo!

✔  Ja, ik vind sport belangrijk!

✔  Ja, een SportGala hoort bij Heiloo!

✔  Ja, ik snap ook dat dat niet    
  vanzelf gaat....

Allemaal goed? Dan doet de SportRaad een beroep op u om mee 

te helpen het SportGala 2014 een groot succes te laten zijn. Net 

als in 2012, toen hadden we een prachtig SportGala, maar in 2013 

lukte het niet om de financiën rond te krijgen. En een SportGala 

kan niet zonder de steun van bedrijfsleven en burgers.

Het Sportgala kent voor 2014 een dubbel gala; een voor de jeugd, 

een JUNIOR GALA in de middag voor de jeugd tot 16 jaar en een 

SENIOR GALA ‘s avonds voor alle sporters van 16 jaar en ouder. 

De locatie en exacte datum volgen nog maar we mikken op eind 

januari 2015.

Er zijn zijn diverse categorieën waarin sporters genomineerd kun-

nen worden en het wordt een feestavond waar de Heilooër spor-

ters centraal staan.  

Alles leuk en aardig, maar een Junior Gala en Senior Gala kan 

alleen maar als het financieel gedekt is. En dat kan niet zonder 

sponsoring. Daarom zijn wij er vroeg bij om steun te vragen van 

alle partijen. Dan pas kunnen wij er een groot feest van maken.

Hiervoor hebben we een programma ontwikkeld, want een Sport-

Gala is hartstikke leuk en sponsoring is prima, maar voor wat, 

hoort wat. Hiernaast ziet u de keuze mogelijkheden voor sponso-

ring van het SportGala 2014. 

º

contact
De SportRaad en haar leden zijn bereikbaar via: 

Website: www.sportraadheiloo.nl

E-mail: sportgalaheiloo@ live.nl

DOET U OOK (weer) MEE? 
Sportgala 2014 van Heiloo

SPORTGALAHEILOO2014

SPONSORPROGRAMMA
Hoofdsponsors    €  600,-
De hoofdsponsor krijgt prominente logovermelding op alle  

uitingen, zoals: De Uitkijkpost, website SportRaad Heiloo, Heiloo-

online en zo vaak als mogelijk bij publiciteit rondom de aanloop 

naar de gala’s. Daarnaast wordt de sponsor ook prominent onder 

de aandacht gebracht tijdens de 2 gala’s. De sponsor krijgt de 

beschikking over 30 consumptiebonnen. De sponsor krijgt boven-

dien een 3 gangen verrassingsdiner voor 4 personen.

Subsponsors    €  250,-
De subsponsor krijgt logovermelding op alle uitingen, zoals  

De Uitkijkpost, Website SportRaad Heiloo en zo vaak als mogelijk 

bij publiciteit rondom de aanloop naar de gala’s. De subsponsor 

is ook aanwezig bij de 2 gala’s en krijgt 15 consumptiebonnen. 

 

Sportverenigingen    €  100,-
De betrokken sportverenigingen worden gevraagd elk € 100 te 

doneren voor de organisatie van het SportGala. Daarvoor krijgen 

zij logovermelding bij publiciteit.

 

Vrienden van het sportGala     €  25,-
De vrienden van het SportGala zijn donateurs, zij zoeken niet  

direct de publiciteit maar ondersteunen de goede bedoelingen 

van het SportGala. Zij worden wel vermeld en persoonlijk uitge-

nodigd voor het SportGala en krijgen 2 consumptiebonnen.

 

De mogelijkheid om uw bedrijf of sportvereniging 
tijdens de gala’s te presenteren is aanwezig 

tegen  nader vast te stellen voorwaarden  
t.a.v.  plaats en prijs. 
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