
 
 
 
 
 

 

 

OVERZICHT SPONSORING 
De bowlingvereniging “Bowling League Leek Tolbert” hoopt op uw steun in de vorm van 

sponsoring. Dit overzicht laat zien wat u als sponsor terug krijgt voor uw bijdrage. 

Advertentie op onze website www.bowlingclubleek.nl  

De website van de BLLT wordt regelmatig bezocht door leden en 

niet leden van onze bowlingvereniging. Met name tijdens en rond 

toernooien wordt de website door deelnemers druk bezocht voor 

een actuele tussen- en eindstand.  

 

Uw advertentie krijgt een plaats op onze website gedurende de 

afgesloten periode. 

Presentatiescherm * 
Bij de bowlingbaan hangt een LCD presentatiescherm, waarop een presentatie wordt getoond. In 
deze presentatie  worden alle behaalde resultaten van de huiscompetitie, toernooien en andere 
informatie met betrekking tot de vereniging getoond met tussendoor  diverse advertenties van onze 
sponsoren.* 

LCD Schermen boven de bowlingbanen * 
Alle 8 bowlingbanen in het Sportcentrum Leek 

zijn voorzien van een groot LCD scherm dat uw 

advertentie kan tonen tijdens momenten 

waarop een baan niet in gebruik is.  

 

Uw advertentie roteert tezamen met andere 

advertenties in een herhalende presentatie! 

  

http://www.bowlingclubleek.nl/


 
 
 
 
 

 

 

Uw bijdrage is ons bestaan 
Om de sponsoring voor u aantrekkelijk te houden en ons daarmee een kleine of grotere 

bijdrage te leveren in de toenemende kosten hebben we een aantal sponsorings-

mogelijkheden voor u op een rij gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie op de website +  

       Advertentie op presentatiescherm 
Voor de duur van 1 jaar: 

€ 50,00 

Advertentie op de website +  

      Advertentie op presentatiescherm + 

            Advertentie op de schermen boven de banen 
 

Voor de duur van 1 jaar:  

€ 100,00 



 
 
 
 
 

 

 

OVEREENKOMST SPONSORING 
Dit is een overeenkomst tussen Bowling League Leek Tolbert (nader te noemen BLLT) 
En ____________________________________________ (nader te noemen sponsor).  

Werking: 
De overeenkomst is geldig voor een vooraf afgesproken periode van minimaal 1 jaar. Door invulling 
en ondertekening van dit formulier verplicht de sponsor zich tot het betalen van het bedrag 
behorende bij de gekozen module. 
 
De BLLT zorgt ervoor dat de reclame uiting van de Sponsor op de bijbehorende communicatie punten 
tijdens de afgesproken periode worden geuit.** 

Gegevens Sponsor 

Naam Sponsor :  

Factuuradres :  

Postcode, Woonplaats :  

e-mail adres :  

Start periode :  

Einde periode :  

Keuze module :  

Sponsorbedrag in Euro : € 

Module 1 

 

Module 2 

 
 

 

Sponsor  Bowling League Leek Tolbert 
Datum:  
 

Naam vertegenwoordiger: Naam vertegenwoordiger: 

Handtekening: 
 
 

Handtekening: 

 

*   Bij deze uiting zijn wij afhankelijk van het SCL 

** Bij een sponsor die ook spelend lid is en als deze niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet, 

is het bestuur gerechtigd de uitingen van de Sponsor te verwijderen van de communicatie 

punten, ook al is de periode van 1 jaar nog niet verlopen.  
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