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1.1 Missie 

Atletiek Vereniging Haaksbergen wil een sportvereniging zijn, die zich in Haaksbergen en omgeving 

manifesteert als een open en hartelijke vereniging met veel activiteiten, die staat voor een 

professionele aanpak met waardering en respect voor elkaar. Zij wil mensen in staat stellen om deel 

te nemen aan atletiek in al haar facetten.  

Daarbij staan voor Atletiek Vereniging Haaksbergen de volgende punten centraal. 

 

 

Introductie 

Atletiek Vereniging Haaksbergen heet iedereen die enig onderdeel van de atletiek wil gaan 

beoefenen ongeacht het niveau en de leeftijd van harte welkom. Daarnaast wil zij leden 

aanmoedigen om bij te dragen aan het reilen en zeilen van de vereniging door actief deel te nemen 

aan verschillende taken/functies binnen de vereniging. 

 

Atletiek als breedtesport 

Hierbij wordt de nadruk gelegd op plezier, ontspanning, gezondheid, fitheid, contacten en sociale 

vaardigheden. 

 Alle groepen staan onder leiding van gekwalificeerde trainers, die de individuele atleet 
helpen zijn of haar mogelijkheden te herkennen en te ontwikkelen, waarbij de gezondheid 
(voorkomen van blessures, ander letsel) centraal staat. 

 Streven naar een toename van de gezondheid en fitheid van haar leden door een 
voortdurende ontwikkeling en groei in korte en lange duurconditie. 

 Zorgen voor ontspanning door inspanning. Atletiek is een bijzonder effectieve manier om te 
ontspannen en een goede conditie op te bouwen. 

 Bevorderen van de sociale omgang tussen de verschillende leden. Atletiek Vereniging 
Haaksbergen kenmerkt zich door een grote diversiteit aan leden uit alle lagen van de 
bevolking en respect voor elkaars mening. We hebben vele bronnen van informatie binnen 
de club, die zo gemakkelijk kunnen worden aangesproken. 

 Competitie: alle atleten willen harder (leren) lopen, willen verder springen of werpen en 
dergelijke. De belangrijkste componenten voor het sporten bij Atletiek Vereniging 
Haaksbergen zijn aanleg en trainingsintensiteit en diep kunnen gaan. Hoewel er zeker 
competitie is, is er nooit onderlinge nijd. Op aanleg kun je immers niet jaloers zijn. Atletiek is 
een individuele sport, eigenlijk kijk je alleen naar je eigen prestaties, PR’s en conditionele 
ontwikkeling. 

 

Atletiek als topsport 

Hierbij wordt de nadruk gelegd op prestaties, ontwikkeling/begeleiding van talent, gekwalificeerde 

trainers, plezier en ontspanning. 

 Atletiek Vereniging Haaksbergen heeft absoluut de ambitie, de mensen (trainers) en de 
middelen om talent te herkennen, op te leiden en te doen uitgroeien tot regionale (sub) 
toppers. 
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1.2 Identiteit 

Atletiek Vereniging Haaksbergen is een open vereniging waar iedereen, ongeacht ras, geloof, 

sekse, geaardheid of leeftijd van harte welkom is. Atletiek Vereniging Haaksbergen verwacht van 

haar leden dat zij respect voor elkaar hebben. Wij verwachten dat leden bereid zijn mee te denken 

met de vereniging en bij te dragen aan de vele functies en taken binnen onze vereniging. 

Atletiek Vereniging Haaksbergen wil een speler zijn van formaat waar het gaat om relaties met 

andere instanties zoals de Gemeente Haaksbergen, de Atletiekunie, overige sport- en 

atletiekverenigingen, scholen, ouders van leden, leden en andere groeperingen. 

Atletiek Vereniging Haaksbergen wil ook een bewogen vereniging zijn, die zich maatschappelijk 

betrokken voelt bij het lot van individuen of groeperingen, of die nu dichtbij of ver weg zijn. Wij zijn 

van harte bereid om daarvoor acties te organiseren en te coördineren. 

 

1.3 Van Missie naar Visie 

Wij zien onze vereniging als een van de vele sportverenigingen in Haaksbergen en bieden de 

inwoners van Haaksbergen en omgeving de mogelijkheid om atletiek te beoefenen in al haar 

facetten en op alle niveaus. Wij streven daarbij naar een optimale ontwikkeling van het beschikbare 

talent van alle leden. De leden zijn het uitgangspunt van al ons handelen waarbij alle activiteiten 

plaatsvinden in een sociaal wenselijke context. 

Gedurende de komende jaren willen wij ons vooral richten op atletiek als breedtesport. Wij willen 

ons verder blijven ontwikkelen als een actieve atletiekvereniging met ongeveer 350 leden, die zich 

thuis voelen op onze accommodatie.  

Wij willen bekend staan als een hartelijke, open en actieve vereniging met veel activiteiten op 

sportgebied, maar ook op sociaal en maatschappelijk gebied. 
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Wij zijn met onze Atletiek Vereniging Haaksbergen binnen de gemeente een van de grotere 
verenigingen met een ledental van ongeveer 400 leden. Op onze baan wordt er minimaal 4 avonden 
en op de zondagochtend getraind. 

U kunt onze partner worden door AVH te ondersteunen door uw bedrijfsnaam te koppelen aan onze 
sportieve vereniging. Dit geeft uw bedrijf een gezonde uitstraling omdat gezond bewegen helemaal 
past in deze tijd. 

Er is een keuze te maken uit diverse mogelijkheden om ons financieel dan wel in nature te 
ondersteunen door het tonen van uw bedrijfsnaam langs de baan dan wel bij diverse evenementen 
die georganiseerd worden in de gemeente Haaksbergen. 

 

Jaarlijks wordt er naast de diverse wedstrijden op de atletiekbaan ook een aantal wedstrijden buiten 
de baan gehouden, allemaal onder auspiciën van de Atletiekunie.  

Naast deze wedstrijdsporters zijn er ook veel recreatieve lopers die onder leiding van een trainer 
een tot meerdere malen per week trainen op de baan of ergens in de mooie bos- en heiderijke 
omgeving van Haaksbergen.  

Voor deze groep worden ook diverse leuke evenementen georganiseerd zoals een jaarlijkse 
deelname aan een bekende loopwedstrijd in het buitenland. Tevens zijn er nog de Watermolenloop 
in januari, de Oranjeloop voor de jeugd op Koningsdag en de Pingelloop (cross) in november. 

Informatie over onze vereniging kunt u vinden op onze site: www.av-haaksbergen.nl 
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Een officiële 400 meter atletiekbaan met alle atletiekfaciliteiten, gelegen op een prachtige goed 

zichtbare locatie in een van de mooiste gebieden van Haaksbergen, het sportpark Scholtenhagen. 

Hier wordt naast de diverse wedstrijden wekelijks onder leiding van goed opgeleide trainers 

minimaal 4 keer getraind door jeugd en volwassen leden. 

 

In het kort de meest interessante mogelijkheden voor u als sponsor: 

 

 U kunt uw bedrijfsnaam verbinden aan onze unieke sportaccommodatie door het 
plaatsen van een vanaf de openbare weg goed zichtbaar reclamebord met uw 
bedrijfslogo en tekst.  
 

 U kunt uw bedrijfsnaam en/of logo op een banier laten drukken, die wij voor u ophangen 
aan een vlaggenmast goed zichtbaar langs de weg en baan. 
 

 Het verbinden van uw bedrijfsnaam als sponsor dan wel hoofdsponsor aan de jaarlijkse 
Haaksbergse Engelse Mijlenloop (HEM), op de eerste lentezondag in maart. Nadere 
informatie hierover willen wij graag persoonlijk toelichten. 
 

 Een andere mogelijkheid is het adverteren op onze site en op het AVH- informatiekanaal 
dat te zien is op de tv in de kantine. 
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Ieder jaar wordt op de eerste lentezondag van de maand maart de HEM-loop 
gehouden. 
Dit is het belangrijkste evenement van onze Atletiekvereniging AVH. De Haaksbergse 
Engelse Mijlenloop is een recreatieve loop met ongeveer 1500 lopers in diverse 
categorieën, waarbij de start en finish op de Kalter in Haaksbergen plaatsvinden.   
Als sponsor zijn er, tijdens dit voor Haaksbergen belangrijke evenement waarbij ook 
vele winkels geopend zijn, diverse mogelijkheden. 
 
U kunt bijvoorbeeld uw naam als sponsor op onderstaande manieren aan dit door AVH 
georganiseerd evenement verbinden. 

 Naamgever worden van het gehele evenement als hoofdsponsor, vanaf   
€ 5.000. Hierbij kunnen afspraken gemaakt worden over de vermelding van de 
sponsornaam op onze site, de posters en flyers, de startnummers en het 
beschikbaar stellen van bijvoorbeeld  een boog voor de start en/of finish, 
vlaggen, spandoeken, enz. 

 Naamgever worden van een van de onderdelen: funloop voor kinderen, 5 
mijlenloop, 10 mijlenloop, de bedrijvenloop/estafetteloop 4x 2,5 mijl en van de 
cliniclopers als subhoofdsponsor, vanaf € 1200. Ook hierbij wordt de naam van 
de sponsor in diverse vormen breeduit vermeld. 

 Sponsor worden en vermeld worden op de posters, inschrijfformulieren en alle 
digitale uitnodigingen voor een bedrag ter grootte van € 650. 

 Inschrijven met een team van maximaal 4 personen voor de 
bedrijvenloop/estafetteloop voor een bedrag van € 125 per loopteam. 

 Een advertentie plaatsen in een speciaal uitgebrachte HEM-loopkrant tegen 
normale advertentiekosten. Een prijsopgave kunnen wij u op verzoek doen 
toekomen. 

 Het (laten) aanbrengen van een spandoek langs het parcours tijdens de loop 
voor een bedrag ter grootte van € 100. 
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Sponsormogelijkheden 

De sponsormogelijkheden bestaan uit een financiële bijdrage en/of een bijdrage in natura 

(in overleg met de sponsorcommissie), die we hebben opgedeeld in drie groepen: 

brons, zilver en goud. 

De sponsoring wordt aangegaan voor de duur van drie jaar. De kosten van een 

reclamebord,  

banier of spandoek zijn voor de sponsor. De sponsorbijdrage is per jaar. 

SPONSORPAKKETTEN 

Brons € 100 

 Logo via de digitale nieuwsbrief 

 Banner op de website 

 Advertentie of logo op het AVH-informatiekanaal, 

dat in de kantine draait na elke training en elk 

evenement (evenals op de website) 

of  

 Een spandoek tijdens de Watermolenloop of de  

HEM-loop 

   

Zilver € 300 

 Brons aangevuld met: 

 Een reclamebord langs de atletiekbaan 

of 

 Een banier aan een vlaggenmast langs de 

atletiekbaan 

Goud vanaf € 750 

 Brons aangevuld met: 

 Naamsvermelding op alle reclame-uitingen van de 

HEM-loop, voor een bedrag van € 750 

 Naamgever worden van een van de onderdelen 

van de HEM-loop, vanaf  € 1.200 

 (Hoofd)sponsor en naamgever van een van de 

AVH-evenementen, vanaf € 1.500 

 Overige reclame-uitingen in overleg met de  

sponsorcommissie 
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