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De Bosan Turnacademie zoekt sponsors 

 

De Bosan Turnacademie (BTA) is een organisatie die samen werkt met meerdere Haagse 

turnverenigingen om turnen op topniveau te realiseren. BTA is nog jong, maar ambitieus. In 2013 is 

BTA opgericht met als doel dienst te doen als regionaal expertisecentrum waarbinnen talentvolle 

turnsters hun prestaties tot een optimum kunnen ontwikkelen. De Bosan Turnacademie geeft training 

aan meisjes/dames die op wedstrijden uitkomen in de (sub)top van Nederland. In de afgelopen jaren 

hebben verschillende turnsters aansprekende resultaten op landelijk niveau bereikt, waaronder 

opnames in nationale selecties en Nederlands kampioenen.  

Om bovenstaande ook in de toekomst te realiseren en verder te professionaliseren, is BTA op zoek 

naar bedrijven of privépersonen die de ambities en sporters binnen de Turnacademie financieel willen 

ondersteunen. Welke sponsormogelijkheden de Bosan Turnacademie biedt, staat in dit document 

uitgewerkt. BTA belooft als tegenprestatie onder meer aandacht op de website, via social media en op 

sportkleding van de turnsters. 

Meer informatie over de Bosan Turnacademie is te vinden op www.bosanturnacademie.nl of kan 

worden opgevraagd bij de voorzitter (Linda Philipsen, 0653844151). 

U kunt uw interesse om sponsor te worden aangeven door contact op te nemen met de voorzitter of 

via info@bosanturnacademie.nl. 
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Sponsormogelijkheden 

1. Sponsor Brons 

Verplichtingen van Bosan Turnacademie aan de sponsor: 

• Vermelding naam en logo van de sponsor– klein 

– op het t-shirt dat de turnsters dragen naar 

trainingen en wedstrijden; 

• Vermelding naam en logo van sponsor op de 

homepage van de website; 

• Versturen van nieuwsbrief. 

Verplichtingen van de sponsor aan de Bosan Turnacademie: 

• Een bedrag sponsoren van € 250,- per jaar. 

 

 

 

 

2. Sponsor Zilver 

Verplichtingen van Bosan Turnacademie aan de sponsor: 

• Vermelding naam en logo van de sponsor – middelgroot – op het t-shirt dat de turnsters 

dragen naar trainingen en wedstrijden; 

• Vermelding naam en logo van sponsor op de homepage van de website; 

• Plaatsing reclame van sponsor tijdens evenementen die georganiseerd zijn door de Bosan 

Turnacademie;  

• Versturen van nieuwsbrief. 

Verplichtingen van de sponsor aan de Bosan Turnacademie: 

• Een bedrag sponsoren van € 2000,-  per jaar; 

Aanleveren beachflag of banner  
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3. Sponsor Goud 

Verplichtingen van Bosan Turnacademie aan de sponsor: 

• Vermelding naam en logo van sponsor op de homepage van de website en aandacht via 

social media; 

• Vermelding van naam en logo van sponsor op het trainingspak dat door alle turnsters en 

trainsters gedragen wordt tijdens evenementen; 

• Vermelding naam en logo van de sponsor – groot – op het t-shirt dat de turnsters dragen 

naar trainingen en wedstrijden; 

• Vermelding logo van de sponsor in de 

email-handtekening van Bosan 

Turnacademie;  

• Plaatsing reclame van sponsor tijdens 

evenementen die georganiseerd zijn door 

Bosan Turnacademie; 

• Versturen van nieuwsbrief. 

Verplichtingen van de sponsor aan Bosan 

Turnacademie: 

• Een bedrag sponsoren van € 5000,- per jaar; 

• Aanleveren beachflag of banner. 

4. Toestelsponsor 

Om te zorgen dat onze turnsters zich veilig en snel kunnen ontwikkelen, is de Bosan Turnacademie 

nog op zoek naar : 

• Een bouncer ten behoeve van handstandtraining. (€ 2000,-); 

• Materiaal fysieke voorbereiding (€ 500,-); 

 

5. Evenementensponsor 

De Bosan Turnacademie heeft de ambitie om jaarlijks meerdere evenementen te organiseren. De 

mogelijkheid bestaat om de bedrijfsnaam van een sponsor te koppelen aan de naam van het 

betreffende evenement; bijvoorbeeld Univé Gym Gala. De evenementen waar dit jaar een 

bedrijfsnaam aan gekoppeld kan worden, staan hieronder weergegeven. 

 

Evenement 
Sponsorbedrag tbv 
naamsvermelding 

Trainingskamp 

Trainingskamp van een week voor alle turnsters van de Bosan 
Turnacademie. 

€ 3000,- 

Regenboogturnen 

Scoutingsdag voor alle turntalenten uit de Haagse regio. 
€ 500,-  



 

5 
 

 

6. Vriend van BTA 

Voor een bedrag van minimaal € 50 per jaar is het mogelijk om ‘Vriend van BTA’ te worden.  Alle 

vrienden van de Bosan Turnacademie worden vermeld op de website (indien gewenst) en… 

- hebben gratis toegang tot door BTA georganiseerde wedstrijden; 

- worden uitgenodigd voor een jaarlijkse kijktraining. 

U kunt vriend van BTA worden door uw bijdrage te storten op IBAN-rekening NL34INGB0006195186 

onder vermelding van ‘vriend van’ en uw emailadres. U kunt ook uw interesse kenbaar maken door 

contact op te nemen via info@bosanturnacademie.nl.  

 

Overzicht sponsorpakketten 

 

Verplichtingen Bosan Turnacademie 
Goud 

 € 5000,- 
per jaar 

Zilver 
€ 2000,- 
per jaar 

Brons 
€ 250,- 
per jaar 

Vermelding van naam en logo van de sponsor op het T-shirt 
dat door alle turnsters worden gedragen naar trainingen en 
evenementen. 

X  
(groot) 

X  
(middel 
groot) 

X  
(klein) 

Vermelding naam en logo van sponsor op de homepage van 
de website en social media.  

X X X 

Versturen van nieuwsbrief. X X X 

Plaatsing reclamebord van sponsor tijdens evenementen die 
georganiseerd zijn door de Bosan Turnacademie.  

X X  

Vermelding van naam en logo van sponsor op het 
trainingspak dat door alle turnsters en trainsters gedragen 
wordt tijdens evenementen.  

X   

Vermelding van logo van sponsor binnen de huisstijl die 
gehanteerd wordt bij externe communicatie 
(emailhandtekening) 

X   
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Namens alle turnsters: hartelijk bedankt! 


