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Over Atletiek Vereniging Haaksbergen (AVH) 

Atletiek Vereniging Haaksbergen is één van de vele sportverenigingen in Haaksbergen en 
biedt de inwoners van Haaksbergen en omgeving de mogelijkheid om atletiek te beoefenen in 
al haar facetten en op elk niveau. 

Daarnaast zetten leden van onze vereniging zich jaarlijks in voor 
een goed doel middels deelname aan de Roparun. Dit is een 
estafetteloop van Parijs of Hamburg naar Rotterdam. De 
opbrengst is voor ongeneeslijk zieke kankerpatiënten die in hun 
laatste levensfase verkeren. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar een uitgebreid memorandum dat u kunt vinden op 
onze site www.av-haaksbergen.nl onder het kopje “sponsorinformatie”. 

 

Wordt u onze sponsor? 

Graag begroeten wij u als sponsor van AVH. Als sponsor koppelt u uw bedrijfsnaam aan onze 
sportieve vereniging en steunt u het gezond bewegen hetgeen van groot belang is voor het 
menselijke welzijn. Wij bieden u de mogelijkheid om uw bedrijfsnaam te promoten middels 
een vermelding in onze digitale nieuwsbrief, banner op de site, langs de atletiekbaan en 
loopevenementen. 

 



 

ATLETIEKVERENIGING HAAKSBERGEN 
CORRESPONDENTIEADRES: KLAPROOS 37 - 7483 AR  HAAKSBERGEN 

 

Sponsormogelijkheden    

De sponsormogelijkheden bestaan uit een financiële bijdrage en/of een bijdrage in natura (in 
overleg met de sponsorcommissie), welke 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 rekening van de sponsor. 
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Brons       € 100 

• Advertentie in de digitale nieuwsbrief  

• Banner op de website 
• Advertentie op het AVH informatiekanaal, deze draait 

in de kantine na elke training en evenement 
of 

• een spandoek tijdens de Watermolenloop of  
HEM-loop 
 

Zilver     € 300 

• Brons aangevuld met: 
• Een reclamebord aan de atletiekbaan  

of 
• Een banier aan een vlaggenmast 

 

Goud     vanaf  € 750 

• Brons aangevuld met: 
• Naamsvermelding op alle reclame-uitingen van de  

HEM-loop, voor een bedrag van € 750,00  
• 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 
 


