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Voorwoord :
Met dit dossier willen wij aan potentiële sponsors de mogelijkheden met betrekking tot
sponsoring van Bossaball documenteren. Momenteel is het verre van gemakkelijk voor een
sportclub of vzw om de nodige financiën bij mekaar te krijgen. Toch is iedereen ervan
overtuigd dat de jeugd meer aan sport moet doen en meer moet bewegen. Uw sponsoring
kan helpen om de jeugd op een nieuwe manier aan het sporten en bewegen te krijgen.

Missie :
Elke financiële bijdrage , hoe klein ook, zal voor de 100% gebruikt worden om Bossaball te
promoten en om van dit spectaculaire spel een ware sport te maken. Onze hoofddoelstelling
blijft om jongeren met Bossaball aan het sporten te krijgen of te houden, en nieuwe
Bossaball trainers te vormen.

Ons project :
Vanaf sportseizoen 2013-2014 zal Bossaball Club Mortsel, onder de vleugels van
multisportvereniging D&V uit Mortsel, haar leden wekelijks recreatieve trainingen
aanbieden. Door deel uit te maken van een gevestigde multisportvereniging kan deze nieuwe
club steunen op de kennis van collega's uit de zustervereniging, wat haar overlevingskansen
aanzienlijk doet verhogen.
De doelgroep zijn jongeren ouder dan 14 jaar. Op deze leeftijd zijn ze meestal op zoek naar
iets nieuws waar ze hun energie in kwijt kunnen. Omdat Bossaball vooral leuk is om te spelen
oefent het een grote aantrekkingskracht op deze jongeren uit. De opgedane kennis in dans,
volleybal, voetbal, gymnastiek of andere kan perfect herbruikt worden.
Na de opstartfaze, waar bossaballtoernooien en kennismakingsevents op het programma
staan, willen we uiteraard verder de competitie mogelijkheden verkennen.
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Samenwerkingsakkoorden met de Bossaball Belgium vzw en sportfederatie FROS worden
opgezet.
De
nieuwe
Bossaball
club
in
Mortsel
is
de
tweede
in
België.
Bossaball Belgium vzw (Puyenbroeck) is actief op verschillende Social Media zoals facebook
(facebook.com/BossaballBelgium) en twitter (@BossaballBel).

Wat is Bossaball ?

Bossaball is een balspel dat gespeeld wordt door twee gemengde teams. Het combineert
volleybal, voetbal en gymnastiek. Het speelveld bestaat uit luchtkussens en trampolines met
een net in het midden. Het spel is in 2005 uitgevonden door de Belg Filip Eyckmans en wordt
momenteel in meer dan 20 landen over de hele wereld gespeeld.
Omdat het speelveld een kleurrijke opblaasbare structuur is valt deze op evenementen
onmiddellijk op. Bossaball heeft een hoge spektakelwaarde en is zeer attractief. Daarnaast
heeft het een innovatief karakter en is het persgevoelig.
In de vorige jaren is Bossaball te zien geweest op verschillende evenementen in binnen en
buitenland en is het spel meer aan het evolueren naar een ware competitiesport.
Het Belgische Bossaballteam is één van de beste teams ter wereld en heeft diverse
kampioenschappen op zijn naam. (Europees kampioen 2010 en 2011, Vice-Europees
kampioen 2012, Vice-Wereldkampioen 2008).
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Referenties :
website Bossaball federatie , Music & Sports : http://www.bossaballsports.com
Youtube : videoclip Bossaball spelregels : https://www.youtube.com/watch?v=nwI8REP_fZ0
Links zijn ook terug te vinden via onze website : http://bossaball.d-en-v.be
of via de site van de multisportvereniging D&V : http://www.d-en-v.be
Persmap : zie http://www.bossaballsports.com menu Bossaball
wereldwijd/Media
In de persmap in bijlage kan u enkele artikels over Bossaball
terugvinden die verschenen in binnen- of buitenland. Een
uitgebreidere persmap kan u bezorgd worden op simpele vraag via
ons email adres. Email : bossaball@d-en-v.be
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Sponsormogelijkheden : onze tegenprestaties voor uw steun.
U kan ons sponsoren zowel financieel als materieel. Bijvoorbeeld het leveren van shirts,
betalen van reparaties aan het veld, aankoop van trampolineveren of blowers. Hieronder
sommen we enkele voorbeelden van tegenprestaties op die we u kunnen aanbieden voor uw
steun.

A. sponsoring 'uit sympathie'

B. vermelding van uw naam/logo

C. event sponsoring

D. bedrukking

1. via deze vorm van sponsoring worden
geen tegenprestaties verwacht van Bossaball
Club Mortsel.
1. Uw naam en/of logo verschijnt op ons
drukwerk
2. verschijnt op onze site, met hyperlink naar
uw bedrijfswebsite
3. verschijnt op onze facebook pagina of
andere sociale media.
4. wij dringen aan bij mogelijke persartikels
om uw naam en/of logo te vernoemen.
5. uw naam/logo verschijnt als watermerk op
gepubliceerde foto's
1. het event draagt uw naam
2. borden/vlaggen kunnen geplaatst worden
rond het veld tijdens het event
3. u ontvangt een VIP uitnodiging voor dit
event
1. Shirt reklame
2. bedrukking van het speelveld
3. bedrukking van ander Bossaball materiaal
(ballen, blowers, net, ...)

Als sponsor maakt u altijd deel uit van een mailgroep die systematisch op de hoogte
gehouden zal worden van komende activiteiten en nieuwsbrieven.
Om een voor u geschikte sponsorvorm uit te werken stellen we voor dat u met ons contact
neemt en we in een persoonlijk gesprek de details uitwerken.
Voor elke vorm van sponsoring zal u van ons een sponsorovereenkomst ontvangen.
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Contact :
contact informatie is terug te vinden op onze site : http://Bossaball.d-en-v.be
of via email : bossaball@d-en-v.be
of telefonisch : 0497/364.000
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