Sponsorbrochure AV Statina Culemborg
Atletiekvereniging Statina is dé baan en wegatletiekvereniging van het Rivierenland. Onze
vereniging is opgericht in 1986. Wij zijn dus nog een jonge vereniging.

Het clubhuis van AV Statina

Modern interieur voor een jonge vereniging

De doelstelling van de vereniging is regelrecht af te leiden uit de naamgeving. Statina was namelijk
de Romeinse godin die kinderen hielp de eerste stappen te zetten. Dat is ook wat wij beogen te
doen: onze leden helpen hun atletische gaven verder te ontwikkelen. Daarvoor biedt Statina een
volledig programma voor baan‐ en wegatletiek. De vereniging is laagdrempelig, voor alle gezindten
en voor alle leeftijden. Ter illustratie: ons jongste lid is zes jaar oud en ons oudste lid 69. “Mens sana
in corpore sano.” Een gezonde geest in een gezond lichaam dus. Plezier en gezondheid staan op de
eerste plaats. In het verlengde daarvan geven onze atleten tijdens wedstrijden het positieve imago
van Statina kleur door gedrag en prestatie.
De trainingen en wedstrijden vinden plaats onder begeleiding van deskundige en gemotiveerde
trainers.

Sportieve uitdaging voor jong en oud bij jaarlijkse wedstrijden op de Meent!

De leden van Statina nemen regelmatig deel aan wedstrijden in Nederland en soms daarbuiten.
Statina organiseert ook zelf evenementen. Naast de jaarlijkse clubkampioenschappen voor clubleden
organiseert Statina ook landelijk bekende evenementen zoals de Statinaloop, de Vallende
Bladerenloop, de Meentcross en de Open Culemborgse Atletiekkampioenschappen.

In juni 2007 is de nog jonge vereniging aan haar tweede leven begonnen. Voor die datum
beoefenden wij de atletieksport op een gravelveld waar weersinvloeden vrij spel hadden. Vanaf dat
moment heeft Statina de beschikking over een volledig nieuwe atletiekaccommodatie.

Nelli Cooman opende het nieuwe complex in juni 2007

De nieuwe baan heeft een nieuwe impuls gegeven aan de groei van de vereniging en tal van plannen
komen nu binnen handbereik. De plannen variëren van het opknappen van de materiaalopslag en
het wedstrijdsecretariaat tot het investeren in materiaal, opleiding van trainers en
professionaliseren van de organisatie van wedstrijden. Uiteraard kosten deze plannen allemaal
geld. Statina zoekt bedrijven die zich willen identificeren met een jonge, enthousiaste club die een
schone sport beoefent. Voor dit doel heeft Statina een aantal sponsorpakketten samengesteld.

Aankomst van de 365 dagen marathon
in de strijd tegen kanker!

De ouder‐kind training maakt veel
enthousiasme los!

Groot Evenement
U wordt de hoofdsponsor van een groot evenement (Vallende Bladerenloop, Statinaloop of
Meentcross). In ruil daarvoor wordt uw bedrijf naamgever van het evenement. Onder die naam
wordt ook publiciteit gemaakt voorafgaand aan en aansluitend op het evenement. De naam van uw
bedrijf wordt vermeld op het start‐finishdoek. Daarnaast krijgt uw bedrijf gratis de mogelijkheid een
reclamebord te plaatsen op de atletiekbaan en een banner op de website. Het bedrag hiervoor is
jaarlijks € 1.000,=. Voor de eventuele vermelding van uw bedrijfsnaam op de startnummers worden
extra kosten in rekening gebracht. Dit is een afspraak die we graag voor minimaal vijf jaar met u
maken.

Baanwedstrijd
Uw bedrijf wordt hoofdsponsor van een baanwedstrijd (bijvoorbeeld de Open Culemborgse
Atletiekkampioenschappen). In ruil daarvoor wordt uw bedrijf naamgever van het evenement.
Onder die naam wordt ook publiciteit gemaakt voorafgaand aan en aansluitend op het evenement.
De naam van uw bedrijf wordt vermeld op het start‐finishdoek. Daarnaast krijgt uw bedrijf gratis de
mogelijkheid een banner te plaatsen op de website van de vereniging. Het bedrag hiervoor is
jaarlijks € 500,=. Voor de eventuele vermelding van uw bedrijfsnaam op de startnummers worden
extra kosten in rekening gebracht . Ook voor dit pakket gaan wij uit van een afspraak voor minimaal
vijf jaar.

Jaarlijkse druk bezochte evenementen bieden goede publiciteitswaarde!

Reclamebord langs de baan
Uw bedrijf plaatst een reclamebord langs de atletiekbaan. Het bedrag voor het eerste jaar bestaat
uit de kosten voor het vervaardigen van het bord. Uw bedrijf stemt de reclame‐uiting af met Statina
en laat het bord maken. De vereniging plaatst het bord. Vanaf het tweede jaar wordt jaarlijks door de
vereniging € 150,= in rekening gebracht. Deze afspraak willen we graag voor minstens vijf jaar met u
maken. Overigens krijgt u hiernaast nog de mogelijkheid met 50% korting een banner op de website
te plaatsen.

Het complex is nieuw, modern en goed onderhouden. Het biedt voldoende ruimte
voor uw boodschap!

Banner op de website
Uw bedrijf plaatst een banner op onze website. Het ontwerp wordt afgestemd met Statina en wij
plaatsen het op de website. De banner ‘klikt’ door naar uw eigen website. Kosten hiervan bedragen €
75,= per jaar. Ook voor deze mogelijkheid zien wij vijf jaar als een goede periode.

Wedstrijdkleding
Uw bedrijfsnaam staat op de wedstrijdkleding van onze atleten. Afspraken hierover zijn dermate
specifiek dat wij hier graag nader met u over van gedachten wisselen. Bij alle wedstrijden komt de
naam van uw bedrijf in de schijnwerpers. Daarnaast wordt de naam van uw bedrijf vermeld op het
bord bij de ingang van het atletiekterrein.
Kleding technische staf
Uw bedrijfsnaam komt op de kleding van onze totale technische staf. Ook hiervoor willen we graag
met u om de tafel om de afspraken vorm te geven. Bij eigen wedstrijden en wedstrijden van andere
verenigingen toont onze technische staf uw bedrijfsnaam. Daarnaast wordt de naam van uw bedrijf
vermeld op het bord bij de ingang van het atletiekterrein.

Een begrip in Rivierenland…..

Natuurlijk bieden we u hiervoor alle publicitaire mogelijkheden die wij als vereniging te bieden
hebben. Eens per kwartaal krijgt u een sponsorbulletin waarin de vorderingen van de vereniging, die
u hebt mogelijk gemaakt, worden weergegeven. Eens per jaar wordt een sponsor‐netwerkavond
georganiseerd met amusement, een spreker en de mogelijkheid om met andere bedrijven in contact
te komen. Uiteraard horen wij het graag van u als u ideeën heeft om de vereniging nog succesvoller
te maken.
Wij hopen dat u enthousiast bent geworden en dat u geïnteresseerd bent om Statina te
ondersteunen.
Wij zijn u er ontzettend dankbaar voor.
Het bestuur van AV Statina

