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Sponsorplan The Orioles

Voorwoord
In 2017 vindt er een belangrijk honkbal toernooi plaats: The World Baseball Classic. Aan dit toernooi nemen de sterkste landen van de wereld deel en ook de grote spelers zullen we dan in actie zien. Spelers, die anders alleen maar in de
Major League Baseball spelen en voor de jeugd in Amerika en honkbal liefhebbers ver daar buiten idolen zijn. Eén van
de deelnemende landen is Nederland en met een mengeling van spelers uit de Major Leagues en spelers uit Nederland gaan “we” een gooi doen naar een mooie klassering. De laatste keer dat Nederland deelnam aan de Baseball
Classic (in 2013), bereikte Nederland de halve finale.
Bij het softbal hebben de dames afgelopen jaar deelgenomen aan
hun wereldkampioenschap. Na een spannende voorronde wisten zij
zich te plaatsen voor de kampioensronde en uiteindelijk beslag te
leggen op een vierde plaats. Dit volgde op een 2e plaats op het Europees Kampioenschap in 2015.
Beide sporten zijn aan het Olympische programma toegevoegd. De
sporten honk- en softbal zijn na de Olympische spelen van 2008 van
het Olympische programma verdwenen, maar keren nu weer terug
in op de zomerspelen van Tokyo in 2020. De hoop en verwachting is
dat op de Olympische spelen de Nederlandse teams zichzelf in de
kijker kunnen spelen: op internationaal niveau kunnen we zeker meekomen.
Hopelijk kunnen we in de komende tijd ons best doen om het wereldkampioenschap van 2011 voor de honkballers,
een vervolg te geven.
Waarom het sponsorplan starten met een hele opsomming, die een ver van mijn bed show lijkt. Nationale teams, die
meedoen aan toernooien ver weg, dat is iets anders dan het steunen van de lokale vereniging. Dat is voor een deel
waar, maar toch zijn er mogelijkheden met het sponsoren van de lokale club.
Op welk niveau dan ook gespeeld, honk- en softbal zijn sporten die zich bij uitstek lenen voor het samenkomen met
(zaken-) relaties en te genieten van sport. Daarnaast is honk- en softbal ook een internationale sport, die de laatste tijd
meer en meer wordt ingezet bij handelsmissie vanuit Nederland. Het helpt dan dat over de hele wereld meer dan 16
miljoen spelers zijn in 122 landen.
Het statement van de KNBSB (Nederlandse honk- en softbal bond) is ook “baseball means bussiness”. Aan de zijlijn
genieten van een sportwedstrijd, tijd voor elkaar hebben in een ontspannen sfeer en de gelegenheid hebben om zaken te kunnen doen. Wanneer tijdens de komende World Baseball Classic of de Olympische spelen aansprekende resultaten worden gehaald en dit ook te zien is op de TV, zal de interesse in de sport zeker toenemen.
Door het sponsoren van The Orioles steunt u een lokale club, maar wellicht groeit deze sponsoring groter dan alleen
lokale ondersteuning.
In dit sponsorplan zal verder worden stilgestaan welke mogelijkheden er zijn om The Orioles in Bergschenhoek te steunen, maar ook om in een ontspannen sfeer te kunnen bijpraten met kennissen of zakenrelaties.
Mochten er tijdens of na het lezen nog vragen zijn, dan kunt u die altijd stellen.
Nico Knape
Sponsorcommissie Honk– en softbal vereniging The Orioles
Bergschenhoek
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Kennismaken met The Orioles
Honk- en softbalvereniging The Orioles is een gezellige, middelgrote en financieel gezonde vereniging, gevestigd in
Bergschenhoek aan de noordkant van Rotterdam.
De vereniging heeft voor seizoen 2017 totaal 18 teams spelen. Er zijn 4 heren honkbalteams waarvan het eerste team
in de overgangsklasse speelt, 4 dames softbalteams, 1 meisjes pupillen softbalteam, 1 meisjes aspiranten team, 3 heren softbalteams en 6 jeugdteams (junioren, aspiranten, 2 pupillen en 2 Beeball teams). Iedereen is welkom: meisjes,
jongens, dames en heren van alle leeftijden. Dat maakt de sfeer binnen onze vereniging zo goed en sportief.
We hebben een aantal hele enthousiaste commissies en een vooruitstrevend bestuur.
Jaarlijks organiseren we diverse evenementen voor enerzijds de sport en bijvoorbeeld
de ontwikkeling van onze jeugd met behulp van clinics maar anderzijds ook ter verhoging van de sfeer en saamhorigheid binnen de vereniging.


Nieuwjaarsreceptie voor leden en oud-leden in januari



Warming-up jeugdtoernooi begin april



Start honkbal/softbal seizoen begin/medio april



Jeugd clinics diverse data gedurende het hele seizoen



In juni het zomerfeest/familiedag



In oktober het bedrijven softbaltoernooi



Afsluiting seizoen voor de jeugd oktober/november



Jeugdkamp november



In november het jaarlijkse gala met uitreiking van prijzen

Het bestuur bestaat uit 3 leden waarvan de voorzitter vanaf 2010 en de penningmeester al vanaf 2001 actief deelnemen. Door de uitbreiding van het bestuur in 2014 is er meer ruimte en tijd voor nieuwe initiatieven en het behoud en
verbetering van de huidige activiteiten en doelen.
Ook de TAC (technische advies commissie) is vernieuwd en deze heeft vanaf vorig jaar een groot deel van het beleid
ter bevordering van onze sport op zich genomen en uitgevoerd. Zo zijn de doelen van opnieuw een Junioren team en
een softbal Pupillen meiden team in 2015 gerealiseerd. Dit betekent dat er nu voor elke leeftijdsgroep een team is
waar men de sport kan beoefenen, en het garandeert een gezonde opbouw van teams in alle leeftijdscategorieën.
Voor de komende jaren is de wens om door te groeien met teams. Zo is bijvoorbeeld nu al een Beeball-team gestart
voor de allerjongsten, zodat vanaf 4 jaar al gestart kan worden met honkbal.
Al deze ontwikkelingen hebben zijn weerslag op de leden en vele vrijwilligers, het maakt onze vereniging sterker dan
ooit, met goede plannen en een breed draagvlak binnen de vereniging. Ook het ‘trainen van de trainer’ staat prominent op de agenda. Hiervoor worden ook externe specialisten gevraagd en ook is binnen de saamhorigheid ondersteuning. Spelers van hogere teams helpen coaches van jeugdteams verder op weg.
Onze vereniging draait op vrijwilligers (oud-leden, leden en ouders van jeugdleden), maar met de doelstellingen en ambities die wij bij The Orioles hebben,
is er geld en middelen nodig om deze te kunnen realiseren. Wij willen heel
graag met u in contact komen om samen te zoeken naar onze gemeenschappelijke passie en om elkaar te kunnen helpen in het realiseren van ons én uw
doel. Met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het achterhoofd,
kan deze internationale, uitdagende en fantastische sport heel interessant
voor uw bedrijf zijn. U kunt zich hiermee onderscheiden.
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Historie
Honkbalvereniging The Orioles Bergschenhoek vindt haar oorsprong al in 1921. In dat jaar fuseerden twee Rotterdamse voetbalverenigingen, ‘het Noorden’ en ‘de Adelaars’. De nieuwe verenigingsnaam werd NADO, wat stond voor:
Niets Anders Dan Overwinningen.
Rond 1961 werd een nieuwe sport binnen de vereniging geïntroduceerd. Enkele enthousiaste voetballeden wilden ook gedurende de zomermaanden
actief met sport bezig zijn en hebben de honkbaltak tot leven gebracht. In
1963 verhuisde de NADO-V van de Gordelweg naar de Achillistraat. Een echt
honkbalveld kwam daar ter beschikking. De eerst jaren stonden in het teken
van een langzaam groeiend aantal honkballeden. Vanaf 1970 steeg het spelniveau van het 1e team aanzienlijk en werd er op landelijk niveau gespeeld.
1986 was het jaar van de eerste Amerikaanse speler. John Lents uit St. Louis: een grandioze speler met een enorme
winnaarmentaliteit die samen met Jim Shuster (nog altijd zeer actief binnen de vereniging) de honkbaltak naar een
hoger niveau stuwden.
In 1990 heeft de honkbaltak zich afgescheiden en is als zelfstandige vereniging, onder de naam "The Orioles" verder
gegaan. Het nieuwe speelveld was gelegen aan de Beekweg op Laag Zestienhoven.
In 1990 was promotie van het eerste team naar de op één na hoogste klasse in
Nederland een feit. Tot 1996 is in deze klasse gespeeld. Daarna was degradatie, vooral vanwege het ontbreken van een gedegen jeugdafdeling, onafwendbaar. Met deze wetenschap in het hoofd is in 1996 de eerste aanzet gegeven
tot de huidige jeugdafdeling.
In 2000 waren de The Orioles opnieuw gedwongen te verhuizen. De hoge snelheidslijn was dwars over het speelveld van Laag Zestienhoven gepland. Na vele
contacten met de toenmalige wethouder Offermans kwam de overeenkomst
met de gemeente Bergschenhoek tot stand. Voor Bergschenhoek betekende
honkbal een welkome uitbreiding, die voor diversiteit in het sportaanbod zorgde.
Voor The Orioles betekende de stap naar Bergschenhoek een speellocatie met potentie.
Een prima accommodatie, mooie speelvelden maar vooral een kans om de jeugdafdeling verder uit te bouwen. De
eerste bal op het huidige complex aan het Sporthoekpad is in maart 2001 gegooid.
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Opbouw vereniging
De opbouw van de vereniging is op twee manieren weer te geven: de organisatie en de verschillende teams.
Organisatie
Zoals al eerder gegeven is wordt de vereniging geleid door een driekoppig bestuur. Zowel de voorzitter als de penningmeester maken al langer deel uit van dit bestuur en is een aantal jaar geleden aangevuld met een nieuwe secretaris.
Vanuit het bestuur is een Technische Advies Commissie aangesteld, die het honkbal– en softbal technische gedeelte
regelt. Zij verzorgt de teamindeling, zorgt voor coaches en materiaal. De leden van de TAC hebben ruime ervaring in
het spelen van honk- of softbal.
Verder is er een activiteiten commissie, die er voor zorgt dat verschillende festiviteiten worden georganiseerd. Te denken is dan aan de eerste wedstrijd van het seizoen (‘Openingday’), het zomerfeest of het gala aan het einde van het
jaar.
Verschillende teams
De verschillende teams laten de opbouw van de vereniging duidelijk zien.

Honkbal
Beeball Rookie League

4 t/m 8 jaar

1 team

Beelball Major League

5 t/m 8 jaar

1 team

Pupillen

9 t/m 12 jaar

1 team

Aspiranten

13 t/m 15 jaar

1 team

Junioren

16 t/m 21 jaar

1 team

Senioren

Vanaf 21 jaar

4 teams

Pupillen meisjes

8 t/m 12 jaar

1 team

Aspiranten meisjes

13 t/m 15 jaar

1 team

Senioren (dames)

Vanaf 21 jaar

4 teams

Senioren (heren)

Vanaf 21 jaar

3 teams

Softball

De teams staan veelal onder leiding van een team van coaches, die hun sporen in het honk- of softbal ruim hebben
verdiend. Voor de jongere spelers is er één of twee maal per week een training, die regelmatig wordt aangevuld met
de ervaring en expertise van de senioren spelers. Ook de senioren hebben een vergelijkbare frequentie van trainen.
Onze vereniging bestaat (peildatum 1-12-2015) uit 203 leden, waarvan 140 mannen en 63 vrouwen. Daarvan woont
ca. 44% in de gemeente Lansingerland en ca. 26 % in Rotterdam.
Uiteraard is The Orioles aangesloten bij de KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond). Wij zijn als vereniging niet BTW plichtig.
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Accomodatie
The Orioles is gevestigd aan het Sporthoekpad 4 in Bergschenhoek. Er is voldoende parkeergelegenheid. We hebben de beschikking over 2 velden. Het
hoofdveld met de officiële maten voor het honkbal op hoog niveau en het
softbalveld. Beide hebben dug-outs voor de thuis en uit spelend teams en
voldoende toeschouwers mogelijkheden. Er zijn totaal 5 ruime kleedkamers
met douche gelegenheden en 2 ruimtes voor scheidsrechters.
De kantine is eind 2014 helemaal opgeknapt met hulp van vrijwilligers van
de club. Dit heeft veel tijd en energie gekost maar we zijn heel trots op het
resultaat. Ook de dug-outs aan beide velden zijn onlangs vervangen. Aan het
honkbalveld in 2016, de dug-outs aan het softbal veld in 2015.

Resultaten senioren
Het HB1 (het eerste heren honkbal team) speelt sinds 2009 in de overgangsklasse en is in het seizoen 2014 op de 3e
plaats gekomen en in 2015 op de 2e plaats. Deze zelfde positie hebben zij behaald in 2016. Door verschillende omstandigheden zijn veel ervaren spelers vertrokken na dit resultaat. Voor 2017 is het van belang om de plaats in de
overgangsklasse te behouden.
Coach Orlando Stewart speelde maar liefst 18 jaar hoofdklasse. Hij speelde in 1999 en 2001 mee tijdens de Europees
Kampioenschap en deed in 2000 mee aan de Olympische Spelen met het Nederlands Honkbal team.
Coach Marwin Kleinmoedig heeft totaal 14 jaar in de hoofdklasse gespeeld, waarvan 7 jaar op Curaçao. Op zijn 18e
speelde hij met het honkbalteam van de Nederlandse Antillen op de Koninkrijk spelen van 1995.
Het heren HB2 team is in de 3e klasse kampioen geworden in seizoen 2015 en hebben zich in 2016 knap kunnen handhaven in de hogere klasse.
Ook de softbal heren van SB1 en SB3 zijn kampioenen geworden in de 3e klasse in 2015, SB2 heeft deze prestatie in
2016 geëvenaard.
Ons DSB1 (het eerste dames softbal team) speelt sinds 2012 in de 1e klasse. Na een aantal jaren handhaving via de
degradatie poule, heeft dit team zich in 2016 kunnen handhaven en heeft meegespeeld in de promotiepoule.

Resultaten jeugdteams
Bij de jeugdteams heeft het aspiranten honkbal team in 2016 de hoogste plaats gehaald in hun poule.
Verder is er doorgebouwd aan het pupillen softbal team, wat in hun
competitie meedraaide tot aan het einde van hun seizoen. Met dit
team en het enthousiasme van de coaches, is het mogelijk om volgend jaar twee jeugd softbal teams te hebben: een pupillen team
en een aspiranten team. De bedoeling is dat op deze manier de
softbal pijler van The Orioles verder wordt verstevigd.
Aan het einde van het afgelopen seizoen is er ook gestart met een
groep voor de allerkleinsten. Voor deze Beeball Rookie League zijn
een aantal proeftrainingen geweest en de verwachting is dat komend jaar twee Beeball teams kunnen starten aan de competitie.
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Doelen
The Orioles is erop gericht een zo hoog mogelijk landelijk niveau te spelen. Maar het is nog belangrijker dat iedereen
die wil honk- en/of softballen, ongeacht het niveau, dat bij onze vereniging kan doen. Jong en oud, meiden en jongens,
heren en dames, fanatiek en recreatief. Maar altijd sportief en met veel plezier!
Voor het doel wil de vereniging ook spelers opleiden door de juiste training aan te kunnen bieden.

Ambities
The Orioles is een vereniging waar naast gezelligheid ook ambities aanwezig zijn.
We zouden graag een zogenaamd G-team oprichten/samenstellen waarmee we ook de mindervalide Nederlander
kennis kunnen laten maken met honk– en softbal.
Daarnaast zouden we ook de trainingen op een hoger niveau willen brengen.

Wensen
De volgende zaken zouden we in 2017 gerealiseerd willen zien:














Nieuwe jerrycans voor in de dug-outs
In het voorjaar van 2017 is onderhoud gepland voor de velden (via de Gemeente) maar moet ook de buitenkant
van de kantine opgeknapt worden.
De slag kooi buiten moet in bruikbare staat gemaakt worden
We zouden met verlichting rond de velden (dit valt buiten de financiële mogelijkheden van de gemeente) een
veel efficiënter trainings- en wedstrijdschema kunnen maken voor alle teams. Daarvoor hebben we niet alleen
vrijwilligers nodig om dit te realiseren maar ook sponsoring in verband met de hogere elektriciteitsrekening.
We willen een groot bord of zeildoek aan het hek zodat het een herkenningspunt wordt als honk-en softbalvereniging The Orioles.
We willen het speakerhokje verplaatsen
De opslagcontainers moeten van Orioles kleuren worden voorzien, evenals een Orioles logo of honkbal afbeelding op de nieuwe dugout van het hoofdveld.
Nieuwe slagmachine voor softbal.
Extra werkzaamheden tijdens of na grote renovatie van het terrein door de gemeente
Nieuw speakerhuisje voor het omroepen bij de wedstrijden
Nieuwe speakers rondom de backstop
Nieuwe screens

Sponsor mogelijkheden
Een sportvereniging krijgt inkomsten via contributie van haar leden. Dat dekt alleen de noodzakelijke kosten die een
club heeft. De vereniging draait op vrijwilligers die hun ziel en zaligheid steken in deze mooie sportclub. Om de kwaliteit en het sportniveau van The Orioles te waarborgen is sponsoring dan ook erg belangrijk.
Hieronder vindt u een overzicht van basis mogelijkheden voor de diverse sponsorformules. Deze opsomming is uiteraard niet limitatief en zullen wij op maat met u als sponsor bespreken en bevestigen in een sponsorcontract. U kunt
ons steunen door een donatie of één of meerdere sponsorpakketten per seizoen af te nemen.
Bij alle pakketten geldt dat er vermelding wordt gemaakt op de website, op het sponsorbord in de kantine en op de
display van de kantine. Ook worden sponsor overeenkomsten gemeld op social media en wordt de lokale krant van
Bergschenhoek (Lansingerland) en omstreken bericht door middel van een persbericht.
Voor de volledige lijst met mogelijkheden, zie volgende pagina.
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Omschrijving

Inhoud

Hoofdsponsor

Tassen HB1 of SB1

Helmen HB1 of SB1

Windbreakers HB1 of SB1

Zomer shirts HB1 of SB1

2 spandoeken in buitenveld







Spandoeksponsor


1 spandoek in buitenveld HB-veld 
of SB-veld



Totaal per
jaar

Exclusieve naam verbinding
Prominente weergaven op de website
Naam verbinding aan HB1 of SB1
Naam verbinding media uitingen
Naam verbinding via social media

Contractduur

€ 3.500,= 2 jaar

Spandoek in buitenveld HB of SB
Sponsorbordje kantine
Weergave display kantine
Vermelding sponsorpagina website

€ 400,= 3 jaar
€ 500,= 2 jaar
€ 600,= 1 jaar

Shirtsponsor
15 shirts inclusief bedrukken/stikken





Logo op de mouw gekozen team
Sponsorbordje kantine
Weergave display kantine

€ 650,= 2 jaar

Ballensponsor groot (HB of SB)
4 dozen ballen



€ 185,= Eenmalig



Sponsor van ballen voor één of meer
wedstijden
Vermelding in display op kantine

Ballensponsor klein
1 doos ballen




Sponsor van ballen van één wedstrijd
Vermelding via display in kantine

€ 50,= Eenmalig

Jeugd team basis tas
(Ballentas, 2 dozen ballen, team tas en
catcher outfit)




Vermelding op team pagina op de website
Vermelding via display in de kantine

€ 400,= Eenmalig

Knuppelsponsor algemeen (HB of SB)
Knuppels t.b.v 1 team




Vermelding op team pagina op de website
Vermelding via display in de kantine

€ 200,= Eenmalig

Knuppelsponsor eerste honkbalteam
Knuppels t.b.v. HB 1





Vermelding op team pagina op de website
Vermelding via display in de kantine
Vermelding via soacial media en lokale
media

€ 1.500,= Eenmalig

Tassensponsor team
( 15 stuks)




Vermelding op team pagina op de website
Vermelding via display in de kantine

€ 600,= 2 jaar

Windbreaker sponsor team
(15 stuks)




Vermelding op team pagina op de website
Vermelding via display in de kantine

€ 600,= 2 jaar

Bord bij entree sportpark



Bord bij ingang Orioles-park

€ 350,= 2 jaar

Naamgeving sportpark



Vermelding naam bij sportpark. Dit komt
ook op officiele aanduiding van de KNBSB.

Club van 50



Eenmalig gift van € 50,=
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€ 350,= Na jaar 2

€ 250,= 2 jaar

€ 125,= 2 jaar

€ 750,= 3 jaar

€ 250,= Na jaar 2

€ 250,= Na jaar 2

€ 1.500,= 3 jaar

€ 50,=
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Conclusie of vragen
The Orioles Bergschenhoek is een vriendelijke en sportieve vereniging die de spectaculaire en zeer afwisselende sporten van honkbal en softbal alle aandacht geeft binnen Lansingerland en daar ver omheen. Bij ons staan sportieve prestaties hoog in het vaandel maar nooit zonder de sportiviteit en ingetogenheid die deze sport van oudsher met zich
meedraagt.
We beschikken over een aantal teams die binnen de Nederlandse competitie op hoog niveau hun mannetje en/of
vrouwtje staan, maar ook onze jeugd is enorm belangrijk. Zonder hen en hun plezier en gedrevenheid in de sport is er
geen toekomst.
Wellicht bent u na het lezen van deze uitgebreide informatie folder enthousiast geworden voor de sport. Of misschien
roept de folder nog meer vragen op. Er is in elk geval geprobeerd om een uitdaging bij u neer te leggen: help de lokale
sportvereniging en loop mee met de ontwikkelingen van de club, maar ook de sport in Nederland.
Ook wanneer het ideale sponsor pakket of uw sponsorbedrag niet is genoemd, schroom dan niet om contact op te
nemen. Wij willen heel graag met u in gesprek over de mogelijkheden die er zijn voor sponsoring van onze fantastische vereniging.
U kunt ons benaderen via:
Nico Knape
: 06 - 4639 6362
: pr@orioles.nl
Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.orioles.nl
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