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Basketbal op topniveau

Een vereniging met 
toekomst



 

GRASSHOPPERS
Basketbal op veel niveaus

In totaal zijn er 40 teams actief, waaronder een zeer 
grote jeugdafdeling. Ook vertegenwoordigt een 
enthousiast G-team de vereniging en zijn de Rollers 
(rolstoelbasketbal teams) zeer actief. 

In de sportwereld is sponsoring door het bedrijfsleven 
niet meer weg te denken. Het bedrijven van sport 
op een hoger niveau is kostbaar en niet meer uit 
de reguliere verenigingsinkomsten op te brengen. 
Basketbalvereniging Grasshoppers kiest voor diverse 
vormen van sponsoring waarvan wij er een aantal 
presenteren in deze brochure. 

Bent u geïnteresseerd in sponsoring van onze 
vereniging, dan maken wij graag een afspraak met 
u om alle mogelijkheden te bespreken en zo het 
maximale rendement voor u uit uw sponsorbijdrage 
te kunnen halen.

De Sponsorcommissie
Basketbalvereniging Grasshoppers

sponsor@grasshoppers.nl

Basketbalvereniging Grasshoppers uit Katwijk is opgericht in 1971 en hoort met een ledenaantal van 
circa 400  leden tot de grootste basketbalverenigingen van Nederland.



 

Onze jeugd heeft de toekomst
Binnen onze vereniging is 65% jeugd, onder 18 jaar. De jeugd speelt een 
prominente rol bij Grasshoppers. De vereniging kent een groot aantal 
jeugdige talenten waarvan er jaarlijks een selectie aan de nationale (jeugd)
teams mogen deelnemen.

Pure recreatie.....
Naast bovengenoemde prestatie-gerichte teams zijn er uiteraard ook recreanten-
teams. Op elk leeftijds- en speelniveau wordt er volop recreatief gebasketbald. 
Bijzonder trots zijn wij ook op de twee rolstoelbasketbal teams, de Rollers, en het 
G-team. Met veel enthousiasme vertegenwoordigen ook zij de vereniging. 

Onze dames op top niveau
Dames 1 speelt al sinds het seizoen 1988/1989 in de nationale Eredivisie. 
De ambitie van dit team is met zoveel mogelijk zelf opgeleide speelsters 
de Play-offs om het Nederlands Kampioenschap te bereiken. Dit is dan ook 
waargemaakt in seizoen 2015/2016. Door de jeugdopleiding kunnen de 
talentvolle jeugdleden doorlopend geïntegreerd worden in de selectie van 
Dames 1. Aan de selectie wordt een beperkt aantal externe speelsters 
toegevoegd die met hun ervaring en kennis de talenten een impuls kunnen 
geven.

Sterk groeiend Heren 1 team
Het eerste herenteam is de laatste jaren geweldig aan het presteren. 
De heren zijn inmiddels beland in de Promotiedivisie waarin ze meedraaien 
in de top. De ambitie is om kampioen in deze divisie te worden. In de beker- 
competitie hebben zij al enige ervaring op kunnen doen met de Eredivisie 
tegenstanders waarbij ze bewezen hebben het niveau zeker aan te kunnen. 
Ook bij de heren is het uitgangspunt de zelf opgeleide jeugdspelers in het team 
te laten integreren. 

Basketbal Home
De thuiswedstrijden van alle teams van Grasshoppers vinden plaats in sporthal 
Cleijn Duin, waar Grasshoppers ook een eigen accommodatie heeft. Bij de wed-
strijden van zowel het eerste heren- als damesteam is er een goede ambiance. 
De vele toeschouwers kijken naar mooie wedstrijden, die zeker met de huidige 
prestaties alleen maar attractiever worden. Ook de aandacht van de pers neemt 
volop toe door deze goede resultaten.  



Teamsponsoring
Hierbij sponsort u een team in de 
vorm van wedstrijdkleding met 
uw logo, eventueel aangevuld met 
shootingshirts en/of trainingspakken. 
En om het geheel te completeren 
zijn ook spelerstassen beschikbaar.

Bordsponsoring 
Er zijn verschillende vormen van bordsponsoring mogelijk. Een 
bord langs het veld tijdens de wedstrijden of een bord (klein/
groot) permanent aan de wand. De exposure wordt hierdoor 
groter, zeker als u weet dat er ook veel andere activiteiten/
evenementen georganiseerd worden in de sporthal waardoor 
uw bord nog meer aandacht krijgt.

Overige mogelijkheden
• uw bedrijfslogo op onze spelersbus
• een advertentie in ons clubblad “de Rebound” die in een oplage van ca. 500 stuks bij onze leden maar 

ook onze sponsoren wordt afgeleverd
•  een link op onze website waardoor potentiele klanten u gemakkelijk kunnen bereiken
•  iedere sponsor krijgt in ieder geval de volgende extra’s:
 -   bedrijfsnaamsvermelding op de website
 -   presentatie op beeldscherm in de kantine en de zaal tijdens Dames 1 en  Heren 1 wedstrijden

Sponsormogelijkheden
U heeft diverse mogelijkheden om tot sponsoring over te gaan. Natuurlijk is daar als eerste het hoofdspon-
sorschap. Bijzonder hierbij is dat uw bedrijfsnaam wordt geïntegreerd in de verenigingsnaam. Kortom altijd 
reclame voor uw bedrijf of product als onze verenigingsnaam wordt gebruikt. Daarnaast hebben wij de 
volgende mogelijkheden:

Sponsors aan het woord 

“Grasshoppers brengt jong en oud in 
beweging. Met een verbindende kracht die 
verder gaat dan basketball alleen. De vereniging
betekent veel voor Katwijk en dat ondersteunen we 
van harte.”  André van den Bos
Manager Midden- en Kleinbedrijf bij Rabobank Leiden-Katwijk  

“Wij voelen ons meer dan thuis in de regio en zijn daarom graag betrokken bij uitdagende 
regionale initiatieven. Daarin maken wij gerichte keuzes: sport, jeugd en cultuur. Wij zien 
onszelf als een betrokken sponsor en de samenwerking met de vereniging staat hierin 
centraal. Het sponsorschap bij de Grasshoppers biedt Van Duyn Van der Geer de gelegenheid 
de naamsbekendheid te vergroten én om te genieten van een mooie sport en een vereniging 
met ambitie.”  Jaap Aartman
Directeur Van Duyn Van der Geer BV  


