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Voorwoord
Voor u ligt de sponsorbrochure van de sportverkiezingen Noordoostpol-
der. Een initiatief van een aantal sportliefhebbers uit het bedrijfsleven die 
de sport een warm hart toe dragen en sport in de Noordoostpolder meer 
uitstraling willen geven. In deze brochure wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan wat de sportverkiezingen Noordoostpolder voor u kunnen 
betekenen. Daarnaast krijgt u inzicht hoe uw bedrijf op een goede en ef-
fectieve manier de  sport in de Noordoostpolder een warm hart toe kan 
dragen. 

Want Sportverkiezingen Noordoostpolder is  meer dan alleen een prijs-
uitreiking. Het is door de diverse mogelijkheden een platform voor (top)
sporters, bestuursleden en bedrijfsleven uit de Noordoostpolder. Bedrij-
ven uit de regio kunnen zich bijvoorbeeld voor, tijdens en na dit sporte-
vent presenteren en de verbinding zoeken met sportverenigingen. 
De Sportverkiezingen bieden ook veel mogelijkheden voor sponsoren. 
Sponsoring als partnership. De uiteindelijke invulling van het sponsor-
pakket gaat in onderling overleg en is altijd maatwerk. Het is ons doel om 
samen met u, de partner, een geslaagd evenement neer te zetten.  
Samen met onze sponsoren en partners wordt gewerkt aan een kwa-
litatief evenement. De sporters uit de Noordoostpolder en al hun fans 
waarderen uw ondersteuning.

Wilt u na het lezen van deze sponsorbrochure persoonlijk kennis maken 
met ons maken? U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te 
sturen naar sponsoring@sportverkiezingennoordoostpolder.nl.

Corinne Nugter

de genomineerden voor ‘sportvrouw 2015’



Sport verbindt

Half september en buiten is het ruim 30 graden. De medewerkers van 
een bouwbedrijf ruimen alle borden op die tijdens het Pieperfestival 
langs de Kampwal stonden. Het was een indrukwekkende rij van prach-
tige polderbedrijven, die zich als sponsor aan het Pieperfestival en de 
Fish PotatoRun verbonden hebben.

Veel van die bedrijven kom ik tegen bij allerlei sportevenementen in onze 
gemeente. De  voetbalvelden en sporthallen worden omlijst met recla-
meborden van bedrijven en instellingen.

Het is fijn dat de bedrijven de sportverenigingen letterlijk en figuurlijk om-
armen. Ik hoop dat die steun andersom ook gegeven wordt. Dat alle  
mensen die door sport in beweging komen, ook klant zijn bij de sponso-
ren. Zo versterk je elkaar.

Elk jaar zetten we tijdens de Sportverkiezingen sporters, die individueel 
of in teamverband een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet, in het 
zonnetje. Ook dit jaar doen we dat weer.

Voor bedrijven is er geen sportprijs. Zij doen mee vanuit de Olympische 
gedachte: Meedoen is belangrijker dan winnen. Daarom wil ik op deze 
plek en op deze manier  namens de gemeente  alle bedrijven die hun 
steentje bijdragen bedanken voor hun steun. Hartelijk bedankt voor uw 
bijdrage aan een sportief Noordoostpolder!

Wiemer Haagsma
Wethouder sport
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Waarom  de Sportverkiezingen
Als sponsor van de Sportverkiezingen bent u verzekerd van een plek 
vooraan tijdens de enerverende sportverkiezingen. Als extra faciliteit sluit 
u zich aan bij het sponsordiner voorafgaand aan de sportverkiezingen. 
Geniet samen met andere ondernemers van de gezellige ambiance en 
een smakelijk buffet. Aansluitend bent u van harte welkom bij de sport-
verkiezingen zelf, waar u voorafgaand kunt genieten van een kopje koffie 
en de genomineerde sporters kan ontmoeten. Na afloop kunt u onder het 
genot van een hapje en een drankje uw gesprekken voortzetten.

U als sponsor heeft verschillende doelen voor ogen. Sportverkiezingen 
Noordoostpolder biedt graag het platform en de expertise om deze doe-
len te bereiken. Misschien heeft u een briljant idee en vraagt u zich af of 
dit kan of misschien heeft u een doel, maar geen idee hoe dit te bereiken. 
De organisatie van de sportverkiezingen gaat dan graag samen met u 
aan de slag om uw sponsoring te activeren.

Samenvattend:
1  Met het evenement en veel publiciteit zetten de sportverkiezingen 

sporters en topsporters uit de Noordoostpolder in de schijnwerpers en 
streven daarmee naar een bovenregionale uitstraling en bekendheid.

2   De sportverkiezingen versterken de bekendheid en het imago van de 
regio Noordoostpolder op sportgebied.

3  De sportverkiezingen groeien uit tot de regionale sportmanifestatie van 
het jaar met een grote betrokkenheid vanuit de sportwereld, de ge-
meente en het bedrijfsleven.

4   De sportverkiezingen bieden een platform voor nieuwe initiatieven en 
activiteiten op het gebied van sport. Het bedrijfsleven uit de Noordoost-
polder kan zich oriënteren op kansen om met eigen initiatieven mee te 
liften op de bekendheid en uitstraling van de lokale sportwereld.

Quotes van 
bestuursleden: 

Ik vond de sportverkiezingen in 2015 
geweldig georganiseerd! Het diner 
vooraf had een goed, educatief pro-
gramma die ZIGNEA erg heeft ge-
prikkeld om sponsoring vanaf een 
andere kant te bekijken. De enorm pro-
fessionele opzet van de verkiezingen 
die volgden staat mij erg aan. Het is nu 
écht een eer om sportman/sportvrouw 
van het jaar te worden! 
Mark Dieleman
Algemeen voorzitter ZIGNEA

Vond de opzet erg verfrissend, kreeg door 
deze opzet een professionele uitstraling.De 
combinatie van sporters/sportverenigingen 
en bedrijfsleven in deze zetting is veel be-
ter omdat men met elkaar in gesprek gaat 
en laat zien wat er allemaal komt kijken voor 
een prestatie. Dat de sporters/sportvereni-
gingen nog eens duidelijk werd gemaakt dat 
sponsering meer betekent dan geld geven.
IJsbrand Haven 
Stichting Aanzet

Een interessante en boeiende avond waar veel facetten de revue zijn gepas-

seerd waar je als bestuurder van een (sport)vereniging mee te maken hebt of 

krijgt en waar je je voordeel mee kunt doen. De combinatie van bedrijfsleven, 

(top)sporters en (sport)verenigingen is prima om ervaringen met elkaar uit te 

wisselen en van elkaar te leren. Bovendien was het een ontspannen en goed 

georganiseerde avond met een lekker hapje en drankje!

Rens Koene 
vv Nagele
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Waarom sponsor worden?
Naast de gemeente Noordoostpolder dragen jaarlijks ook diverse onder-
nemingen met veel enthousiasme financieel bij aan de sportverkiezin-
gen. Deze bijdrage is van wezenlijk belang om het evenement te kunnen 
blijven voortzetten.

Door het sponsoren van de sportverkiezingen…

•   levert u een bijdrage aan het profileren van de sportieve prestaties in 
uw eigen woon- en leefomgeving.

•   toont u dat u trots bent op onze sporters en dat u deze prestaties 
waardeert.

•   onderstreept u daadwerkelijk op een positieve manier het imago van 
ons gebied dat het goed leven en sporten is in de Noordoostpolder.

•   toont u met uw bedrijf maatschappelijke betrokkenheid bij de sport-
verenigingen in de  Noordoostpolder. Juist de wisselwerking tussen 
het bedrijfsleven en de  sportverenigingen houdt de Noordoostpolder 
mede leefbaar.

Waar komt u de informatie over de sportverkiezingen allemaal 
tegen?
De sportverkiezingen zijn zowel via het internet als in de traditionele me-
dia goed te vinden. Zo heeft het evenement een nieuwe website 
www.sportverkiezingennoordoostpolder.nl en een eigen Facebook-
pagina. Daarnaast zijn we ook via Twitter te volgen.  Via onze media-
partner De Noordoostpolder zijn we ook regelmatig zichtbaar in de krant.

Reacties van partners van 
de Sportverkiezingen: 

Marcel Westerhof van Straalbedrijf Westerhof:
Ongedwongen en sportieve verkiezing, die zorgt 
dat de sport op een hoger plan komt.

Harry Scholtens van Scholtens Advocaten:
Een leuk evenement voor de gehele Noordoost-
polder. Het is dé plek voor sportief en onderne-
mend Noordoostpolder om elkaar te ontmoeten. 



Sponsorpakketten
Sportverkiezingen Noordoostpolder biedt u verschillende mogelijkheden. Hieronder vindt u de 
diverse sponsorpakketten:

Hoofdsponsoring (in overleg)

Indien u de hoofdsponsor wil worden dan denken we graag met u mee over een invulling ‘op maat’. Wij zorgen 
voor integratie van uw wensen binnen het event. 

Businesspartner pakket  1250 euro (ex btw)

•  Banner op de homepage van de website www.sportnop.nl / www.sportverkiezingennoordoostpolder.nl

•   Uw logo plus link naar uw eigen website onder een button op onze website  
www.sportverkiezingennoordoostpolder.nl

•  Mogelijkheid voor redactioneel artikel op de website 

•  Opname naam in vooraankondiging (e-mail/ reclameuitingen en social media)

•  Prominente plaats logo op de sponsorbanner in de zaal

•  Mogelijkheid voor stand in de ontvangsthal 

•   6 gereserveerde kaarten voor activiteit voorafgaand aan het sportevent. 

•  Prominente plaats logo in de sponsorpresentatie op scherm tijdens de sportverkiezingen

•  Sportverkiezingen: 
             -  naamkoppeling aan een van de sportprijzen
             -  prominente plaats tijdens de sportverkiezingen
             -  consumptiebonnen 

•  Tijdens het sportseizoen zullen we met/voor het netwerk een (sport) activiteit  bezoeken
 
Vrienden van de sport in de NOP 250 euro (ex btw)

•  Vermelding op de website www.sportnop.nl/ www.sportverkiezingennoordoostpolder.nl

•    2 gereserveerde kaarten voor de activiteit voorafgaand aan het sportevent. Tijdens het arrangement krijgt u 
een buffet voorgeschoteld.

•  Sportverkiezingen: 
 -  prominente plaats tijdens de sportverkiezingen 
 -  consumptiebonnen 

•   Tijdens het sportseizoen zullen we met/voor het netwerk een (sport) activiteit bezoeken
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De organisatie
De Sportverkiezingen  Noordoostpolder worden georganiseerd sinds 1988. Maarten Heijenk en Hans Veenhuis 
waren destijds de initiatiefnemers. In 2007 is Ronald Lamsma aangehaakt als organisator. 
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers uit het bedrijfsleven, de media en de overheid. De leden vullen elkaar goed 
aan met ieders specifieke kennis en netwerk op het gebied van sport, programmering, techniek, financiën en 
communicatie. Wat ons allen bindt is het enthousiasme voor sport en de Noordoostpolder.

Bestuur   
Voorzitter  Maarten Heijenk
Secretaris  Vacant
Bestuurslid  Harry de Ridder

Jury
Juryvoorzitter  Wethouder Sport
Juryleden  Peter Dekkers (de Stentor)
   Harry de Ridder (de Noordoostpolder)
   Han Dijkstra (Omroep Flevoland)
   Maaike Smit (oud-winnares Sportverkiezingen)

Organisatie  
Algemeen  Rick van den Bos
   Greetje Schippers
   Ronald Lamsma
Sponsoring  Wim van Essen
Facilitair   Ronald Luimes
PR en communicatie Harry de Ridder

vormgeving en ontwerp:
www.dithdesign.nl

@sportnop

 www.facebook.com/SportverkiezingNOP

info@sportverkiezingennoordoostpolder.nl 
sponsoring@sportverkiezingennoordoostpolder.nl

www.sportverkiezingennoordoostpolder.nl

Social Media


