GROEI MEE
MET ONS
SUCCES!

WIJ ONTWIKKELEN TALENT

WELKOM BIJ BAL!

Wat leuk dat u een kijkje neemt in deze flyer waarin wij in het kort de mogelijkheden
weergeven voor sponsoren om een samenwerking aan te gaan met het ambitieuze
mannen en/of vrouwen team van BAL.

Wat is Basketbal Academie Limburg?

BAL is een ambitieus basketbalplatform dat bestaat uit vier pijlers:
◆	
basketbal vereniging BAL, gericht op het beoefenen van recreatief basketbal
(breedtesport);
◆ regionaal Talent Center (RTC) BAL, erkend door NBB en NOC-NSF, voor ontwikkeling van talentvolle jeugdige topsporters (m/v) in de leeftijd van 12-21 jaar;
◆	
professioneel vrouwenteam, uitkomend in de Women’s Basketball League (vanaf
2022-2023);
◆	
professioneel mannenteam, uitkomend in de BNXT league, de overkoepelende
competitie van Nederland en België.
Het totale basketbalplatform vormt het fundament van BAL en is belangrijk om
in de komende jaren BAL verder uit te bouwen tot een topsportorganisatie met
een belangrijke maatschappelijke rol. BAL huisvest het beste opleidingsinstituut
van Nederland. Het doel is om jeugdspelers te ontwikkelen en te begeleiden tot
professioneel basketbalspeler.

BAL in de lift!

Het bestuur heeft een heldere visie opgesteld met ambitieuze doelen. Met het
aanstellen van een professionele trainingsstaf, het aantrekken van jonge talenten
vanuit binnen- en buitenland is de weg omhoog ingeslagen. De ambitie straalt in
alle geledingen van de club af en heeft geleid tot de volgende successen:
◆ deelname aan de playoffs om de landstitel;
◆ het winnen van de DBL-cup (nationale beker) in het seizoen 2020-2021;
◆	
op dit moment al ruim 70 sponsoren die de ambitieuze visie van BAL met
financiële middelen ondersteunen;
◆	
vanaf seizoen 2022-2023 neemt BAL ook met een professioneel vrouwenteam
deel aan de Women’s Basketball League. Deze mijlpaal is mogelijk gemaakt
door de vrouwen hoofdsponsor BAL: AT-Automation;
◆	
het winnen van de nationale beker door de mannen U16, U18 en U22 in het
seizoen 2020-2021.

Wilt u ook onderdeel uit gaan maken van dit succes?

Bekijk hier de mogelijkheden. Wij bespreken ze uiteraard graag nader met u!
Voor meer informatie, neem contact op met sponsormanager Bart Ploum
via sponsoring@balimburg.nl of 06 21836680.

SAMENVATTING
MOGELIJKHEDEN
BRONZE – € 1.000 bruto

€ 600 netto

- 2 seizoenkaarten op VIP terras
- Dranktegoed € 150
- Vermelding op wand in Businessclub
- Vermelding op website met link
- Bediening drank tijdens wedstrijd
- Toegang tot Businessclub
- Dranktegoed aanvullen via factuur
- Korting op buffet voor wedstrijd

SILVER – € 3.500 bruto

€ 2.100 netto

- 4 seizoenkaarten op VIP terras
- Dranktegoed € 300
- Vermelding op wand in Businessclub
- Vermelding op website met link
- Bediening drank tijdens wedstrijd
- Toegang tot Businessclub
- Dranktegoed aanvullen via factuur
- Korting op buffet voor wedstrijd
- Vermelding op grote banner in hal

GOLD – vanaf € 10.000 bruto
- 4 seizoenkaarten op VIP terras
- Vermelding op wedstrijdtenue of vloer
- Logo op spelersbus (optie)
- Vermelding bij binnenkomst
- Dranktegoed € 1.600
- Vermelding op wand in Businessclub
per 2 sponsoren

€ 6.000 netto

- Vermelding op website met link
- Bediening drank tijdens wedstrijd
- Toegang tot Businessclub
- Buffet voor 4 personen voor wedstrijd
- 2 keer 6 extra kaarten
- 1 keer selectiespelers inzetten
voor promotie (optie)

PLATINUM – vanaf € 80.000 bruto
- Hoofdsponsor/Naamgever BAL mannenteam
- Prominente vermelding op
wedstrijdtenue
- Prominente vermelding op vloer
- Prominente vermelding op wand in
Businessclub op heel scherm
- Vermelding op website met link
- Bediening drank tijdens wedstrijd
- Toegang tot Businessclub

€ 48.000 netto

- Buffet voor 10 personen voor wedstrijd
- 4 keer selectiespelers inzetten
voor promotie (optie)
- 10 seizoenkaarten achter de basket
- Uitje personeel en relaties rondom
basketbal (optie)
- Dranktegoed € 4.000
- Prominent logo op spelersbus (optie)
- Prominente vermelding bij binnenkomst

Bij alle pakketten is een combinatie met sponsoring vrouwen mogelijk m.u.v. hoofdsponsorschap.
Netto = inclusief fiscale voordelen

