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ALGEMEEN
Ekijsa is een vereniging met ca. 150 leden, daarmee mag Ekijsa zich één van de grootste kunstschaats
verenigingen van Nederland noemen.
Heden ten dage is sponsoring niet meer weg te denken uit de topsport. Helaas is het voor sommige
verenigingen soms een sluitpost ten behoeve van een financieel gezonde jaarrekening. Bij Ekijsa zijn
wij echter volop bezig om de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren en kinderen, die de ambitie
hebben om het beste uit zijn of haar carrière te halen, al in een vroeg stadium alle nodige
ondersteuning te geven om zo aan die ambities te kunnen voldoen. Hiervoor wordt veel geïnvesteerd
in een professionele begeleiding in zowel de fysieke als de mentale gesteldheid van de kinderen. Om
deze investering ook in de toekomst te kunnen waarborgen zijn wij mede afhankelijk van onze
sponsoren.
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ONZE VERENIGING
Ekijsa is met ruim ca. 150 leden één van de grotere Kunstschaats Verenigingen in Nederland. Onze
thuisbasis is gelegen aan de Jaap Edenbaan in Amsterdam. De meeste leden zijn tussen de 8 en 12
jaar en naast een groot aantal ‘recreatieve’ leden, hebben wij een wedstrijdgroep waarvan de leden
zowel landelijk, als (sommigen) Internationaal wedstrijden schaatsen.
EKIJSA BLOEIT
Sinds het seizoen 2011/2012 is er een nieuw bestuur aangesteld die zich als doel heeft gesteld om
Ekijsa verder te professionaliseren. Daarnaast heeft Ekijsa zich ten doel gesteld om onze
wedstrijdrijders zo hoog mogelijk te laten presteren in alle afdelingen (secties) binnen het
kunstschaatsen.
Bij Ekijsa is er een open sfeer. De gezelligheid binnen de vereniging is uniek te noemen en zowel het
bestuur, als alle mensen daar omheen die de club een warm hart toedragen werken mee op
vrijwillige basis.
RECREATIEF EN PRESTATIE GERICHT KUNSTSCHAATSEN
Bij Ekijsa is ruimte voor iedereen die graag van kunstschaatsen zijn of haar sport wil maken. Of je nu
droomt van een topsport carrière, of gewoon omdat je jezelf wat kunstjes wilt aanleren, bij Ekijsa is
alles mogelijk. Vanaf de wedstrijdgroep is een goede technische begeleiding noodzakelijk en bieden
wij naast het trainen op het ijs, ook diverse off-ice en ballet trainingen aan. Vanaf het seizoen
2012/2013 zijn wij een unieke samenwerking aangegaan met het Sportcentrum VU. Sportcentrum
VU (SVU) biedt complete sportbegeleiding in extra trainingsvormen naast de sport specifieke
trainingen. Sportcentrum VU is een onderdeel van de Vrije Universiteit en werkt samen met de
Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU. Veel werknemers zijn wetenschappelijk
geschoold en hebben een ruime ervaring in het begeleiden van sporters op elk niveau en met
uiteenlopende doelstellingen.
HISTORIE
Ekijsa is opgericht in 1985 als Edenhal Kunstrij- en IJsdansstichting Amsterdam en in 2006 omgezet in
Ekijsa. Inmiddels telt de club vele wedstrijdrijders die meetellen in het NK-circuit, het KNSB-circuit en
bij recreanten wedstrijden. Naast de wedstrijdgroepen kent Ekijsa ook een grote jeugdklasse.
JAAP EDENBAAN
Sinds de opening van de eerste kunstijsbaan in 1960 en de eerste overdekte baan in 1985 wordt een
groot deel van de schaatswedstrijden verreden op kunstijs. De Jaap Edenbaan werd in 1961 als derde
kunstijsbaan in de wereld geopend. In 1973 werd de overdekte Jaap Edenhal aan het complex
toegevoegd voor kunstrijden en ijshockey.
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WAT IS SPONSORING?
Sponsoring is tegenwoordig niet meer weg te denken bij sportverenigingen. In onze ambitieuze
plannen voor de toekomst, waarin wij Ekijsa naar een hoger niveau willen brengen, horen een aantal
zaken welke nu eenmaal geld kost.
Ekijsa richt zich voornamelijk op bedrijven en particulieren uit de regio. Dat kunnen plaatselijk of
landelijk opererende bedrijven zijn, die vaak omwille van hun prospectus kiezen voor sponsoring. Een
andere reden kan zijn omdat zij maatschappelijk betrokken zijn en een financiële bijdrage willen
leveren aan de vereniging waar hun (klein) dochter of zoon schaatst. Sponsoring betekent voor de
sponsor meer naamsbekendheid, maar geeft de vereniging een positieve(re) uitstraling
EKIJSA
Een club met ambities
-

-

Zorgt voor plezier voor zowel jong, als oud
Kunstschaatsen prestatiegericht, maar ook op recreatief niveau
Vervult een belangrijke maatschappelijke functie

Met brede steun van sponsors streeft Ekijsa ernaar om bovenstaande in stand te houden en te
verbeteren. Sponsoring met als doel om beleidsdoelstellingen te ondersteunen of te realiseren;
zowel financieel, organisatorisch, schaatstechnisch en niet te vergeten op het sociale vlak. Naast
voordelen voor ons als vereniging heeft sponsoring ook verschillende voordelen voor bedrijven. Een
onderneming kiest voor sponsoring vanwege de meerwaarde die het kan opleveren. Sponsoring is
(afhankelijk van het sponsorpakket) vaak goedkoper dan reclame via de daarvoor bestemde media.
Ook speelt met name de gunfactor een zeer belangrijke rol in de kunstschaats wereld. Zo kan een
bedrijf overgaan tot sponsoring van Ekijsa om naam- en/of merkbekendheid te verhogen. Een andere
reden kan zijn het imago verbeteren, of een product “top of mind” te krijgen.
WAAROM IS SPONSORING VOOR U INTERESSANT?
Naast de ca. 150 leden die onze vereniging kent, ligt het bereik en de bekendheid van de vereniging
veel hoger. Zo heeft Ekijsa een eigen website ca. 500 unieke bezoekers per dag. Verder schaatsen
veel van onze schaatsers uit de wedstrijdgroep landelijk, soms zelfs internationaal. Onze thuisbasis,
de Jaap Edenbaan, is vervolgens tevens thuisbasis voor ca. 30 andere verenigingen en de baan trekt
dus buiten onze eigen leden daarom ook veel andere bezoekers uit het hele land.

WIST U DAT ER PER JAAR RUIM 80.000 BEZOEKERS DE HAL BINNENTREDEN?
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WAT GEBEURT ER MET DE INKOMSTEN?
Ons sponsorbeleid is er globaal op gericht om financiële middelen te werven ten gunste van alle
leden van de vereniging. Met deze financiële middelen is het voor Ekijsa mogelijk om de uitstraling
en het imago verder te optimaliseren. Het is dan mogelijk om structurele verbeteringen door te
voeren in bijvoorbeeld het verbeteren van materialen, het verder professionaliseren van de
trainingen, het organiseren van evenementen en/of toernooien, het verbeteren van onze uitstraling
door bijvoorbeeld uniforme klederdracht door te voeren, het aanwerven van gediplomeerde
trainers, het opleiden van trainers en vrijwilligers enz.
Een goede verenigingssfeer en een goede begeleiding leiden tot betere prestaties. Deze goede
prestaties zullen weer nieuwe leden aantrekken hetgeen weer zal leiden tot een hoger niveau, meer
naamsbekendheid en met alle aandacht in de pers en media.
Kortom, uw geld wordt goed besteed en komt te allen tijde ten gunste van onze schaatsers en
schaatssters.
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DE SPONSORMOGELIJKHEDEN
1.
-

Sponsoring via website (per seizoen)
Uw internet homepage als link op onze website
Vaste banner op onze website
Wissel banner op onze website

2.
-

Reclameborden in en rond de ijsbaan (per seizoen)
Trespa onder/boven het scorebord
Boarding langs de ijsbaan (binnenzijde)
Boarding op de overloop/tribunes
Dweilmachine ijshal

3. Team- of groepsponsoring
4.
-

Materiaal sponsoring
Handdoekjes
Spinners
Pionnen
Audio

5.
-

Incidentele sponsoring
Gala
Schaatskamp
Workshops en/of clinics

6. Sponsoring wedstrijdgroep
NK rijders
- Wedstrijdgroep
- Sportcentrum VU (SVU)
Naast alle bovengenoemde mogelijkheden staan wij uiteraard ook altijd open voor uw eigen ideeën
en eventuele sponsorcombinaties, zodat wij u een sponsorpakket op maat kunnen aanbieden.

7

TARIEVEN
1. Sponsoring via website (per seizoen)

v.a. € 165,00

2. Reclameborden in en rond de ijsbaan (per seizoen)

v.a. € 385,00

3. Team- of groepsponsoring

v.a. € 575,00

4.
-

Materiaal sponsoring
Handdoekjes
Spinners
Pionnen
Audio

v.a. € 200,00

5.
-

Incidentele sponsoring
Gala
Schaatskamp
Workshops en/of clinics

Prijs in overleg

6. Sponsoring wedstrijdgroep
NK rijders
- Wedstrijdgroep
- Sportcentrum VU (SVU)

Prijs in overleg
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