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Op basis van de Missie “BASKETBAL PLEZIER VOOR IEDEREEN”
willen we deze mooie sport toegankelijk maken voor iedereen in
Alphen a/d Rijn en omstreken. Onze visie is dan ook duidelijk:

BASKETBAL OP TOP REGIONAAL NIVEAU
Op competitief niveau willen wij bij de beste clubs horen op regionaal niveau.
Onder de naam BV Alphia – Tigers zullen onze “tijgers” hun Territorium
opregionaal niveau weer veroveren en blijvend verdedigen. Onze recreatieve
sporters bieden we ook een top platform. Dit zijn de leden die liever niet elk
weekend competitie wedstrijden spelen en/of lekker willen afbouwen in
recreatieve vorm. Een grote groep recreanten speelt wekelijks hun partijtjes
op trainingsavonden. Zo’n 5x per jaar, speelt het team op een
trainingsavond,onder de naam “Mean Old Men” een wedstrijdje tegen andere
recreanten teams in de regio.

OPLEIDING, ONTWIKKELING EN DOORSTROOM VAN TALENT
Voor spelers, trainers, coaches en scheidsrechters bieden we een kwalitatief
opleidingstraject. Onder begeleiding van gecertificeerd kader worden onze
spelers opgeleid tot kwalitatief goede basketballers. Een aansluitend
opleidingsplan per leeftijdscatagorie zal zorgdragen voor een goede
doorstroom van de jeugd en aansluiting bij de regionale top. Voor leden die
over dusdanig veel talent beschikken dragen wij zorg voor het juiste netwerk
om hun talenten eventueel op nationaal of internationaal niveau door te
ontwikkelen. Jaarlijks investeert BV Alphia in het opleiden van trainers,
coaches en scheidsrechters. Kwalitatief kader biedt een goede basis voor de
groei van de gehele club op langere termijn.

Wij focussen ons niet alleen op het basketbal technisch niveau.
Als vrijwilliger van een organisatie als BV Alphia kan je jouw algemeen
leiderschap en organisatie talent verder ontwikkelen. Het vormt een boost
voor je professionele carrière en daarmee jouw CV wanneer je actief bent in
een bestuursfunctie, als coach/trainer, website beheerder of bijvoorbeeld
onderdeel bent van de activiteiten commissie. Veel bedrijven hechten veel
waarde aan deze ervaring en vinden het tevens fantastisch wanneer je
daarmee een maatschappelijke bijdrage levert.

JE MAG ZIJN WIE JE BENT
Met onze warme clubcultuur bieden wij een sociale en veilige omgeving voor
persoonlijke groei en welzijn voor iedereen.

MISSIE & VISIE
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Opgericht in 1966, kent BV Alphia een grote historie. Behorende tot een van
de grootste basketbal clubs van Nederland, liep het over van ambitie om door
te breken op het hoogst mogelijke nationale niveau.

Lang heeft de club tegen de senioren Eredivisie aangeschurkt met tevens
een lange periode landelijk succes op promotiedivisie en eerste divisie
niveau. Echter door het ontbreken van de financiële middelen in combinatie
met uitblijven van een goede (eigen) accommodatie in Alphen aan den Rijn
kon dit niveau niet gecontinueerd worden.

BV Alphia is nu een gezellige regionale club, met ruim 110 leden, die zich wil
meten met club’s op het hoogste regionale niveau. Met een duidelijke missie
en visie bouwt de club op een iteratieve manier naar een mooie toekomst. In
een cyclus van 3-6 maanden wordt gewerkt aan concrete doelstellingen die
de club stapsgewijs een niveau verder brengt.

Twee keer per jaar worden de nieuwe doelstellingen gepresenteerd tijdens
de ALV. Tevens worden de behaalde resultaten, van de afgelopen 3-6
maanden geëvalueerd. Dit zorgt voor volledige transparantie en
betrokkenheid van de leden in de ontwikkeling van de club. Met deze nieuwe
aanpak heeft de club ondanks alle tegenslagen van de Corona pandemie het
afgelopen seizoen toch een 32% leden groei weten te bewerkstelligen. Samen
brengen we de club naar een hoger niveau! Samen bedenken, samen doen,
samen succes en samen plezier!

TEAMS 2021-2022

Jeugd U10 – Mix Recreanten
Jeugd U12 Mix
Jeugd U14 Mix
Jeugd U16
Jeugd U18
Heren - Recreanten
Heren 2
Heren 1
Dames - Recreanten

GESCHIEDENIS
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SPONSORPAKKETTEN

Bronze - Digitaal
€ 150,-
Bevat:
Bedrijfslogo op de website van de vereniging, met verwijzing naar de website
Vermelding op social media (Instagram, Facebook)

Silver - Roll-up banner
€ 300,-
Bevat:
Pakket Bronze
Roll-up banner tijdens wedstrijden

Gold - Team sponsor
€ 995,-
Bevat:
Pakket Silver
Wedstrijdtenue, inclusief bedrijfslogo bedrukking
Teamtas, inclusief bedrijfslogo bedrukking
Roll-up banner tijdens wedstrijden en trainingen
Vrij bezoek bij (thuis) wedstrijden
Teamfoto met sponsor

Platinum - Club sponsor
€ 4975,-
Bevat:
Pakket Gold, alle 6 wedstrijdteams

Terms & Conditions
De genoemde prijzen zijn per jaar
Minimale duur sponsoring 2 jaar
Voor Gold en Platinum gelden een minimale contractduur van 3 jaar i.v.m.
aanschafkosten van bedrukte tenues
Prijs voor pakketten Gold en Platinum is inclusief aanschaf en bedrukking shirts en teamtas
Fabricage kosten voor het maken van de banner zijn voor rekening van de sponsors
Gesponsorde tenues worden na termijn gedoneerd aan een goed doel
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Team basketballen 1 team, 3 ballen
€ 100,-
Logo op ballentas, prijs exclusief materiaal

Bidons 1 team
€ 100,-
Logo op kratje / bidons, prijs exclusief materiaal

Warmloopshirts 1 team
€ 250,-
Shirts met logo naar wens, prijs exclusief materiaal

Sponsor club jaar eindfeest
€ 995,-
Evenement vernoemd naar sponsor

Sponsor basketbaltoernooi op uw bedrijfsnaam
€ 995,-
Evenement vernoemd naar sponsor

Team sweaters
€ 250,-
Logo plaats naar wens, prijs exclusief materiaal

Trainingspakken
€ 250,-
Logo plaats naar wens, prijs exclusief materiaal

LOSSE SPONSORING
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Basisprincipes voor sponsoring

BV Alphia - Tigers waardeert het enorm dat sponsoren willen ondersteunen
bij het verwezenlijken van de sportieve ambities. Het maakt het voor de
vereniging mogelijk om verder te komen op sportief gebied.

Voor de sponsoring gaan we uit van een aantal basisprincipes:

1.
Het primaire uitgangspunt is dat er voor de vereniging geld in de kas komt
dat kan worden besteedt aan de sportieve ambities van de gehele
vereniging.

2.
De sponsor kan een doel aangeven voor besteding (jeugd, materiaal, o.i.d.).
De vereniging bepaalt echter aan welke activiteit, aankoop of anderszins het
sponsorgeld specifiek wordt besteed.

3.
Sponsoring kan ook in natura of door directe betaling van facturen door
sponsor (BTW-voordeel) zijn.

4.
Wanneer er kleding / materiaal (bijv. wedstrijdtenues) wordt aangeschaft
voor meerdere seizoenen, dan wordt dat na afloop van het contract
eigendom van de vereniging. Na de gebruiksperiode wordt de kleding / het
materiaal gedoneerd aan een goed doel.

5.
Als de kleding / het materiaal voor één seizoen (losse sponsoring) gebruikt zal
worden, dan worden deze artikelen aan het einde van het seizoen
geschonken aan het team of individuele spelers.

BASISPRINCIPES VOOR
SPONSORING
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Enthousiast?! Bent u onze nieuwe SPONSOR?

Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen als een van onze actieve
sponsors voor onze vereniging, teams en of activiteiten.

Voor meer informatie nodigen wij u graag uit om contact op te nemen
met de voorzitter van de sponsor commissie:
Daniel Chang (sponsorcommissie@bvalphia.nl)


