PARTNER DOSSIER

BELGIUM BATS (Coed)
BELGIUM BREWERS (All men)
BELGIUM BOMBSHELLS (All women)

E
I
T
C
U
D
O
R
T
N
I
Wij van Slowpitch Belgium hebben
een missie: de groeiende populariteit
van slowpitch in België stimuleren.
Slowpitch is een variant van baseball
(honkbal) en fastpitch softball. De
sport bestaat ondertussen meer
dan 10 jaar in België en is de snelst
groeiende competitie.
In 2018 waren er 18 ploegen actief in de
nationale slowpitch competitie. En er is
nog groeimarge. Daarom stellen we ons
als doel om tegen 2025 een competitie
te organiseren met 30 ploegen. Ook in
de rest van Europa wint onze sport aan
populariteit wat de European Softball

Federation (ESF) inspireerde om
een Europees Kampioenschap
te starten. Wij hebben daarom in
2018 onze eigen nationale teams
opgericht: de Belgium Brewers (enkel
mannen), de Belgium Bats (gemengd)
en de Belgium Bombshells (enkel
dames). Sinds eind 2021 heeft de
World Baseball Softball Confederation
(WBSC) de fakkel overgenomen en
word er om de 4 jaar een WereldKampioenschap georganiseerd (WK)
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Daar kunnen we altijd nog hulp bij gebruiken en daarom zoeken we
de hulp van sponsors.
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Onze organisatie, Slowpitch Belgium, zal op nationaal niveau acties
ondernemen om onze sport in de kijker te zetten.
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De nationale teams zijn het perfecte uithangbord om de bekendheid van
slowpitch in België verder te verhogen. Het zijn de ambassadeurs van onze
sport. Ze zullen België vertegenwoordigen op grote Europese toernooien.

Deelname aan internationale toernooien kost natuurlijk geld en om de nodige
budgetten bij elkaar te krijgen, kunnen we uw steun gebruiken. Hieronder ziet u
een schatting van onze uitgaven voor 2022. We proberen die uitgaven uiteraard
te beperken voor verplaatsingen en materiaal van 18 spelers, 2 coaches en 1
fysiotherapeut (per ploeg).

BUDGET
5000 EUR

is het totaal budget deelname
inschrijvingsgeld voor alle
nationale ploegen voor één jaar

1500 EUR

budget aankoop materiaal voor
een seizoen: ballen, helmen,
uniformen, kine-tape,...

2750 EUR

schatting huurkosten voor
vervoer ter plaatsen

8500 EUR

schatting budget voor
vliegtuigtickets naar
internationale tornooien

13500 EUR

schatting budget voor verblijf

MEDIAPLAN
Wat kunnen we u aanbieden?
We stellen onze online kanalen ter beschikking
en vermelden
in al onze communicaties uw naam en/of logo.
Onze kanalen zijn:
Facebook: Belgium National Slowpitch Teams
Instagram: bnspteams
Onze digitale affiche bereikte in een maand
tijd meer dan 9300 mensen via onze
Facebookpagina.
Op de site van VBSL.be worden ook vaak nieuws
en resultaten van de nationale teams gepost.
Op het landentornooi te Wielsbeke gaan we de
sportredacties (regionaal als nationaal) uitnodigen.
Livestreaming EK via Facebook pagina van de ESF
(European Softball Federation).
In 2018 waren de All Men live streaming wedstrijden
goed voor een gemiddeld van 1900 views per
wedstrijd.

Hieronder vindt u wat mogelijkheden van sponsoring met
wat we u kunnen aanbieden voor dit mooie gebaar.
We danken u alvast voor uw steun.
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ZIT IN HET
PAKKET

NAAM PAKKET

OMSCHRIJVING

BEDRAG
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Evenementen sponsor

Steun van een van onze
evenementen

vanaf
50 €

Duur van het
a
evenement naar keuze

2 Materiaal sponsor

Bijdrage voor aankoop
materiaal

100 €

1 seizoen

a+b

3 Tornooi sponsor

Betaalt het (gemiddeld)
inschrijvingsgeld van
een tornooi

250 €

1 seizoen

a+b+h

4 Single sponsor

Presentatieshirt
sponsor, klein model op
de rug

500 €

1 seizoen
3 seizoenen = 1.250 €

a+b+c+h

5 Double sponsor

Presentatieshirt
sponsor, middelgroot
model op de rug

750 €

1 seizoen
3 seizoenen = 1.750 €

a+b+d+h

6 Triple sponsor

Presentatieshirt
sponsor, groot model op
de rug

1.000 €

1 seizoen
3 seizoenen = 2.500 €

a+b+e+h

7 Home run sponsor

Presentatieshirt
hoofdsponsor, enige op
de voorzijde

2.500 €

1 seizoen
3 seizoenen = 5.000 €

a+b+f+h

8 MVP sponsor

Wedstrijdshirt sponsor

5.000 €

per seizoen/ min 3

a+b+g+h

1

LEGENDE
a
b
c
d

Logo vermeld tijdens evenement		
vermelding op social media + pushberichten
Logo klein formaat op de rug van
het presentatieshirt
Logo middelgroot formaat op de rug van
het presentatieshirt
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Logo groot formaat op de rug van het presentatieshirt
Logo in het groot op de voorzijde van
het presentatieshirt Max 1 sponsor
Logo op het wedstrijdshirt
A1 affiche met wedstrijdkalender, promotie in
alle clubs in België

Foto’s: Laura Raymakers en Yves Dierman
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Koninklijke Belgische Base- en Softball Federatie
Meistraat 21 bus 63,
2000 ANTWERPEN
+32 479 22 91 85
slowpitch@kbbsf.be
www.slowpitchbelgium.be
rekeningnummer BE62 0018 3435 3761
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Bij verdere vragen omtrent de nationale ploegen kan u ons bereiken via mail:
sponsor@slowpitchbelgium.be

