
Jaarverslag Sponsorcommissie (SC): 

Dit jaar bestaat de sponsorcommissie uit: 

Marco Robijns, Hans Zunnebeld, Hans Onverwagt, Peter Bot en Benno de Paauw. 

Uitgangspunt 

Uitgangspunt was om het sponsorbeleid binnen de club beter te structureren en te professionaliseren, met als 

uiteindelijk doel meer inkomsten te genereren en de continuïteit te verhogen. 

Sleutelwoorden binnen de nieuwe sponsoropzet zijn onder andere: uniformiteit en meer “value for money” 

voor de sponsoren. 

Wat is er gerealiseerd in 2019: 

 Up to date houden van de  eigen sponsorwebsite: https://ltcstartbaansponsoring.com 

 In de spotlights brengen van onze sponsoren door middel van de Hawk-Eye interviews op de website 

 3 sponsorevents: aantal sponsoren heeft gebruik gemaakt van onze faciliteiten en hebben zodoende 

kennis kunnen maken met onze vereniging. Deze events werden als zeer positief beschouwd. Met 

dank ook aan Sportcafé Startbaan. 

 Zichtbaar maken van onze sponsoren in het clubhuis door middel van een Business Partner bord en 

logo-uitingen op het XL-scherm 

 Oprichten van de Club van 50: binnenhalen van 50 vrienden van LTC Startbaan die elk 50 euro 

doneerden.  

Club van 50 loterij tijdens de prijsuitreiking clubkampioenschappen. Mirjam Meier en Therese Wijnen 

waren de gelukkige winnaars van een Rojo bon a € 125,00.  

 Organiseren van wijnproeverij op 22 November 

 Sponsoractiviteit : organiseren van het 1e sponsorevent voor onze sponsoren. Deze komt vanwege het 

grote succes als jaarlijkse activiteit terug op de agenda. 

 Werken aan sponsor beleidsplan: Visie, strategie en uitvoering. Met het bestuur wordt hierover 

regelmatig overleg gevoerd. 

 Meedenken met Stichting en bestuur over ontwikkelingen op het park  

 Voor meer informatie over onze huidige sponsoren ga naar: 

https://ltcstartbaansponsoring.com/huidige-sponsoren/ 
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Speerpunten/doelstellingen voor 2020: 

 Verder optimaliseren van het sponsorbeleidsplan 

 Verder werven nieuwe sponsoren en verlengen van aflopende sponsor contracten 

 Genereren Club van 50 inkomsten. Continueren Club van 50. 

 Binnenhalen hoofdsponsor 

 Organiseren van een evenement voor sponsoren in april 

 Meedenken met Stichting en bestuur over ontwikkelingen op het park  

 

Wij willen onze sponsoren hartelijk danken voor het vertrouwen dat zij in ons stellen en vertrouwen op een 

prettige samenwerking in 2020.  

Royal Coster Diamonds                                                                                                                                             

ASKO Schoonmaak- en bedrijfsdiensten                                                                                                                                                                       

Amstel Makelaardij  O.G.                                                                                                                           

SchoonemanDesign                                                                                                                                                       

Medico Vision                                                                                                                                                             

Zorgsamen                                                                                                                                                                       

FI Solutions                            

Family Cars                                                                                                                                                                                 

Rojo Racketsports                                                                                                                                                                        

Studie Begeleiding Amstelveen (SBA)                                                                                                                                               

GF Deko 

Wij wensen iedereen alvast een heel gelukkig en sportief 2020! 

Sponsorcommissie LTC Startbaan 


