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Assen, november 2011 
Sponsorcommissie Honk- en Softbalvereniging the PIo neers 
 
 



NEDERLAND WINT WERELDTITEL IN 2011! 

Vier uur moesten de Nederlandse honkballers in oktober 2011 er in de stromende regen op wachten. 
Maar toen uiteindelijk het zeil definitief van het veld was verdwenen, ging de ploeg van bondscoach 
Brian Farley op jacht naar de wereldtitel. In een bloedstollend gevecht in het Estadio Rod Carew in 
Panama City waren de honkslagen schaars. De Nederlandse pitcher Rob Cordemans stond er zelfs 
maar één toe in de eerste zes innings. Dat leverde wel meteen het eerste tegenpunt op. Want na zijn 
tweehonkslag in de vierde inning kon Frederich Cepeda op een wilde worp door naar het derde honk, 
om vanaf daar de score te openen op een opofferingsslag naar midvelder Kalian Sams van Alfredo 
Despaigne.  
In de rest van het duel was Rob Cordemans vrijwel perfect. Hij gaf de Cubaanse honkballers geen 
enkele kans en nam daarbij zijn ploeg op sublieme wijze mee de achtste inning in. Het enige 
tegenpunt was Cordemans al snel vergeven nadat Sidney de Jong (vier wijd) in de gelijkmakende 
vierde slagbeurt al direct de gelijkmaker kon scoren op honkslagen van Curt Smith en Bryan 
Engelhardt. Een hit hard door het midden van de vandaag twintig jaar geworden Jonathan Schoop 
bracht Nederland zelfs op 2-1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historie honk- en softbalvereniging The Pioneers 
The Pioneers is een vereniging voor Honk- en Softbal, opgericht op 21 april 1971 door (ere-leden) 
Bert van der Scheer en Henk Schreurs. De successen door de jaren heen hebben zelfs meerdere 
malen tot in de landelijke honk- en softbalcompetities geleid. In 1996 werd het 25-jarig bestaan 
gevierd met een feestelijke opening van het nieuwe sportcomplex, gedeeld met hockeyvereniging 
HVA. In april 2011 werd het 40 jarig bestaan van de vereniging gevierd op hetzelfde sportcomplex aan 
het Dijkveldpad te Assen. 
 
Verenigingsprofiel: 
The Pioneers is een honk- en softbal vereniging waarbij plezier in de sport voorop staat. Een 
vereniging met meer dan 100 leden. The Pioneers hebben een honkbal en een softbal afdeling; 
De Honkbal afdeling bestaat uit een Senioren, Junioren, Aspiranten en een Pupillen team (voor 
jongens en meisjes van ongeveer 8-12 jaar). De competitiewedstrijden worden voor de jeugd en 
junioren op zaterdag en voor de senioren op zondag gespeeld. 
De Softbal afdeling bestaat uit een Senioren team voor meisjes en dames vanaf ongeveer 15 jaar. De 
competitiewedstrijden worden op zondag gespeeld. 
De Recreatie softbal bestaat uit een gemengd (M/V) team (voor senioren) en speelt “fast pitch” softbal. 
De wedstrijden worden doordeweeks gespeeld, op maandagavond om 19:30 uur. 
Wellicht dat u na het lezen van dit sponsorplan verder bent gaan nadenken over sponsoring van 
The Pioneers. De leden van de sponsorcommissie willen graag met u praten over de diverse 
mogelijkheden. 
Wenst u meer informatie en/of heeft u belangstelling dan kunt u contact opnemen met de 
sponsorcommissie. 
 
E-mail: sponsoring@thepioneers.nl 

 

Nederland is wereldkampioen! 
 



Algemeen 
De accommodatie waar the Pioneers gebruik van maakt is gelegen aan het Dijkveldpad 1 te Assen. 
Het terrein ligt aan de rand van de stad Assen richting Loon. Gezien de geografische ligging en het feit 
dat the Pioneers streeft naar goede resultaten, wat we overigens met u gemeen zullen hebben, 
bestaan er uitstekende mogelijkheden tot onderlinge samenwerking tussen u en the Pioneers. 
 

 
 
Routebeschrijving;  
Vanuit alle richtingen de rondweg in Assen (Europaweg) volgen tot aan afslag Loon. Daarna links- of 
rechtsaf, richting Loon. Na ongeveer 50 m rechtsaf, richting The Pioneers. Dijkveldpad volgen tot op 
het parkeerterrein. 
 
Adres gegevens;  
Dijkveldpad 1 
9403 TC Assen 
Telefoon van de kantine: 0592-340986 
 
Sponsoring biedt uitstekende mogelijkheden tot naam sbekendheid. 
The Pioneers concentreert zich voornamelijk op bedrijven en instellingen die zich bevinden binnen de 
eigen regio. Dat kunnen natuurlijk ook landelijke organisaties zijn op het gebied van consumenten en 
afnemers van diensten binnen de eigen regio. De grootste potentie is evenwel te vinden in plaatselijke 
ondernemers, die vaak omwille van de uitbreiding van hun prospectus kiezen voor sponsoring. 
Sponsoring betekent onder meer naamsbekendheid, doch ook een positieve uitstraling naar de 
inwoners in de regio van Assen. Publiciteit in de pers betekent voor organisaties een vergroting c.q. 
handhaving van de naamsbekendheid. 
 
Sponsoring en het beleid van de vereniging. 
Het beleid is er globaal op gericht, financiële middelen te werven die kunnen worden benut ten gunste 
van alle leden van de vereniging. Overigens betekent het zeker niet dat wanneer een potentiële 
sponsor alleen een bepaald team, evenement of activiteit wenst te sponsoren, dat niet zou kunnen. 
 
 
 
 
 
 



Wat voor mogelijkheden heeft  the Pioneers om te sp onsoren: 
 
Sponsoring t.b.v. de club 

- Reclameborden 
- Plaatsing advertentie op website (internet) 
- Wedstrijdballen  
- 50 euro club 
- Evenementen/toernooien 
- Kleding vrijwilligers 

 
Sponsoring t.b.v. de teams 

- Hoofdsponsor 
- Co-sponsor 
- Teamsponsor 

 
Sponsoring t.b.v. de club: 
 
Reclamebord langs het hoofdveld 
De standaard afmeting is: 
 

- 60 cm hoog en 250 cm breed (of een veelvoud hiervan!) 
 
Deze sponsoren zijn bereid om voor een periode van minimaal 3 jaar een reclamebord te plaatsen 
rond het hoofdveld. Zij hebben de keuze uit 1 of meer standaard borden. 
 

- Bord van 250x60cm voor een periode van 3 of 5 jaar tegen betaling van € 100,00 per jaar bij  
een 3- jarig contract en ad € 80,00 per jaar bij een 5- jarig contract. 

- Bord van 500x60 cm (bestaat uit 2 borden van 250x60) voor een periode van 3 of 5 jaar tegen 
             betaling van € 200,00 per jaar bij een 3- jarig contract en ad € 160,00 per jaar bij een 5- jarig  
             contract. 

- Bij plaatsing van meerdere borden vindt overleg plaats met de sponsorcommissie! 
 
Wij zullen met uw wensen betreffende de lay-out en uw logo rekening houden. Indien u van de 
bovenstaande afmetingen wil afwijken, willen wij daar graag in tegemoet komen tegen een daarna 
vast te stellen vergoeding. Het bord blijft eigendom van de sponsor. De onderhoudskosten zijn voor 
rekening van the Pioneers, tenzij in de overeenkomst anders wordt afgesproken. 
 
De kosten van het maken van een reclamebord zijn voor de sponsor en worden rechtstreeks naar de 
sponsor gefactureerd. (standaard bord 250x60 1 kleur € 200,00 (excl BTW)). Een bord aanleveren, 
mits de juiste afmeting, behoort ook tot de mogelijkheden. 
 
Website (internet) 
The Pioneers heeft een veelbekeken website. De digitale informatievoorziening naar de leden heeft 
voor ons een 1e prioriteit maar de website bied daarnaast uitstekende mogelijkheden voor sponsoring. 
Indien u interesse heeft om via dit medium reclame te maken voor uw bedrijf, door een banner 
(verschillende formaten mogelijk) of logo met link naar eigen website te laten plaatsen, dan staan wij 
daar uiteraard open voor. 
Enkele standaard maten worden hieronder weergegeven, andere formaten behoren tot de 
mogelijkheden. Ook de plaats van het logo of de banner op onze site is bepalend voor de prijs 
hiervan: 

- Logo vast op pagina 180 x 140 pixels vanaf: € 50,00  per jaar met link naar eigen website 
- Logo in banner lopend boven elke pagina 180 x 60 pixels € 70,00 per jaar met link naar eigen 

             website 
 
Plaatsing advertentie 
Door de hoge kosten van het maken van de papieren versie van het clubblad is the Pioneers 
overgegaan op een digitale versie.  
Het advertentiebeleid is hiermee dus ook veranderd. The Pioneers heeft besloten de huidige 
adverteerders te compenseren met een logo op de website met daarbij, indien van toepassing, een 
link naar een eigen website.  



Wedstrijdballen  
U biedt aan het eerste honk- en softbal team van the Pioneers de wedstrijdballen aan tijdens een 
thuiswedstrijd. De sponsor betaald het aankoop bedrag voor een setje ballen. The Pioneers verzorgt 
de aankoop van de ballen, de factuur wordt middels betaling vooraf door  de sponsor verzorgd. The 
Pioneers zal zorg dragen voor publiciteit door uw naam of bedrijfsnaam om te roepen voor de 
wedstrijd, en uw naam en indien van toepassing uw logo op een strategische plaats op het 
sportcomplex te vermelden. Op de website bij de pagina van het eerste honk- en softbalteams staan 
voor minimaal één week uw naam en/of logo met (indien mogelijk) een link naar uw eigen website. 
 
50 euro club THE PIONEERS 
Het is voor een ieder mogelijk te laten zien dat the Pioneers een warm hart wordt toegedragen. Dat is 
al mogelijk door the PIoneers te ondersteunen middels een donatie. Uiteraard bepaalt uzelf de hoogte 
van het bedrag waarmee u uw vriendelijkheid laat blijken.  
Een van de mogelijkheden is de 50 euro club. Zoals de naam al aangeeft bedraagt de jaarlijkse 
bijdrage € 50.--. Op de website wordt uw naam op een virtuele bord (club van 50) geplaatst. 
 
Evenementen/Toernooien 
Door the Pioneers worden diverse evenementen georganiseerd. Denk hierbij aan de diverse 
toernooien, tentenkamp, klaverjas competitie de familiedag enz. Geheel ingericht naar uw wensen kan 
aan één van deze evenementen uw naam verbonden worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 
een naamsvermelding op het wedstrijdprogramma of een logo op de website te laten plaatsen. 
Afhankelijk van uw wensen maken wij samen een prijs. 
 
Kleding vrijwilligers 
The Pioneers biedt sponsoren de mogelijkheid om via reclame op de kleding van de vrijwilligers hun 
bedrijf te promoten. Bij alle kledingsponsoring wordt uitgegaan van een termijn van 3 jaar welke 
correspondeert met de technische levensduur van de kleding. Om de uniformiteit te waarborgen dient 
u hierover in gesprek te gaan met de sponsorcommissie! 
 
Sponsoring t.b.v. de teams: 
The Pioneers biedt sponsoren de mogelijkheid om via kleding/shirtreclame hun bedrijf te promoten. Bij 
alle kledingsponsoring wordt uitgegaan van een termijn van 3 jaar welke correspondeert met de 
technische levensduur van de kleding. Om de uniformiteit te waarborgen dient u hierover in gesprek te 
gaan met de sponsorcommissie! De invulling van de diverse kledingpakketten geschiedt uiteraard in 
overleg met de sponsor, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de 
sponsor. 

Coachjassen 
De jeugdleiders en coaches van the Pioneers zijn herkenbaar aan hun kleding. Dit geeft een stukje 
uitstraling die we zeker niet willen missen. Van tijd tot tijd dient deze kleding (o.a. jassen) vervangen te 
worden. Wellicht is het voor u interessant hieraan bij te dragen. Uiteraard staat hier weer een in 
overleg te bepalen reclame-uiting tegenover. Dit zal niet op de kleding zelf zijn maar een blijvende 
vermelding op de website. Eventuele andere door u gewenste reclame uitingen zijn altijd 
bespreekbaar! 

Algemene voorwaarden sponsormogelijkheden bij the P ioneers: 
• Vele sponsormogelijkheden zijn in dit sponsorplan aangegeven, het kan voorkomen dat een 
   sponsormogelijkheid reeds uitgegeven is en dus niet meer mogelijk is voor anderen 
• prijzen zijn per seizoen tenzij anders vermeld (30 juni/1 juli van ieder jaar) 
• prijzen zijn altijd inclusief BTW tenzij anders vermeld (The Pioneers is niet BTW plichtig) 
• Combinaties van diverse arrangementen zijn altijd bespreekbaar 
• Shirts,broeken,trainingspakken etc. worden bij voorkeur geleverd door een vaste leverancier 
   i.v.m. uniformiteit, de sponsor is vrij om een eigen leverancier te kiezen mits de kwaliteit 
   gelijkwaardig blijft. 
• Bij verlenging van een contract zal er een evenredige prijsindexering worden toegepast 
• indien kleding langer gebruikt kan worden dan 3 jaar wordt met de sponsor, bij verlenging van 
  het contract, een vergoeding per jaar afgesproken voor het dragen van de kleding door 
  het/een team. 
• De sponsors zullen het contractueel vastgestelde bedrag voldoen binnen de termijn die in 
  overleg is overeen gekomen. 



• Het bestuur van de Pioneers behoud zich het recht voor om lopende het seizoen prijswijzigingen toe  
  te passen. 
• De sponsor en the Pioneers zullen elkaar lopend het contract niet in diskrediet brengen door  
  mondelinge of schriftelijke uitlatingen in het openbaar.  
 
Plichten van the Pioneers t.o.v. haar sponsoren 
The Pioneers zal t.o.v. haar sponsoren: 
• Zorg dragen voor handhaving van de exclusiviteit en continuïteit van de gebruikte materialen. 
• Zorg dragen voor de nodige publiciteit in de plaatselijke pers. 
• Zorg dragen voor de bestelling van kleding, tassen, reclameborden, advertentie(s), het bedrukken    
  van de materialen, etc. 
• Zorg dragen voor onderhoud, instandhouding van kleding, reclamebord(en) en advertentie(s). 
 
Tot slot 
Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in onze vereniging heeft dat u besluit sponsor te worden van 
The Pioneers. In het bevestigende geval verzoeken wij u met de sponsorcommissie contact op te 
nemen. 
 
E-mail: sponsoring@thepioneers.nl 
 
Mocht u geen gebruik maken van dit aanbod dan danken wij u voor de tijd die u heeft genomen om 
met dit sponsorplan kennis te maken. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aangeeft waarom u 
niet voor onze vereniging heeft gekozen, zodat wij met uw opmerkingen/aanbevelingen rekening 
kunnen houden in de toekomst. 
 
 
Assen, november 2011 
Sponsorcommissie Honk- en Softbalvereniging the PIo neers 


