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Offerte sponsor van BCS 

Beste ondernemer, 

Namens Badmintonclub Schoonhoven (BCS) nodigen wij u uit om sponsor van BCS te worden. Als u hier 

geïnteresseerd in bent, willen wij u graag de volgende opties aanbieden om onze vereniging te steunen als Vriend 

van BCS: 

 

Standaardpakket (duur: 1 jaar) voor € 75,- 

▪ Tweemaal per seizoen (2x per jaar) een advertentie in de digitale nieuwsbrief ‘NieuwsSmash’ 

▪ Advertentie op onze website (www.badmintonclubschoonhoven.nl) 

▪ Uw logo op onze banner. Deze banner wordt neergezet bij alle toernooien en overige evenementen bij BCS 

▪  

Sociale media pakket (duur: 1 jaar) voor € 100,- 

▪ Tweemaal per seizoen (2x per jaar) een advertentie in de digitale nieuwsbrief ‘NieuwsSmash’ 

▪ Advertentie op onze website (www.badmintonclubschoonhoven.nl) 

▪ Eens per jaar een uitgelichte advertentie op onze sociale media kanalen (Facebook en Instagram) 

▪ Uw logo op onze banner. Deze banner wordt neergezet bij alle toernooien en overige evenementen bij BCS 

 

Evenementenpakket (duur: 1 jaar) voor € 200,- 

▪ Tweemaal per seizoen (2x per jaar) een advertentie in de digitale nieuwsbrief ‘NieuwsSmash’ 

▪ Advertentie op onze website (www.badmintonclubschoonhoven.nl) 

▪ Eens per jaar een uitgelichte advertentie op onze sociale media kanalen (Facebook en Instagram) 

▪ Vermelding in promotie van toernooien en op toernooien zelf 

▪ Uw logo op onze banner. Deze banner wordt neergezet bij alle toernooien en overige evenementen bij BCS 

 

http://www.badmintonclubschoonhoven.nl/


BADMINTONCLUB SCHOONHOVEN  Pagina 2 van 2 

Document : Offerte sponsor van BCS    
Auteur : Badmintonclub Schoonhoven 
Datum : 10-09-2020 

Wanneer u inderdaad geïnteresseerd bent in het aankopen van één van de bovenstaande pakketten, horen wij dit 

graag van u. U kunt ons bereiken via ons emailadres of onze website, vermeld in de kop van deze brief. Wij zullen 

zo snel mogelijk reageren op uw bericht. Hopelijk kunnen wij u een hartelijk welkom wensen als Vriend van BCS! 

Namens het bestuur van BCS, 

 

Nick Finkensieper 

Penningmeester 

 

BADMINTONCLUB SCHOONHOVEN 

E: penningmeester@badmintonclubschoonhoven.nl 

W: www.badmintonclubschoonhoven.nl 

Volg ons op: Facebook | Instagram | LinkedIn 

 

Bezoekadres : Sporthal De Meent | ’s Heerenbergstraat 26 | 2871 WG | Schoonhoven 

Correspondentieadres : Lekdijk 56 | 2865 LD | Ammerstol 

Rekeningnummer : NL42RABO337175179 t.n.v. Penningmeester B.C.S. 

KVK-nummer : 40464677 

https://www.facebook.com/BCSchoonhoven/
https://www.instagram.com/bcschoonhoven/?hl=nl
https://www.linkedin.com/company/28375500/admin/

