Bedrijfssponsoring,
een schot in de roos…
Kruisboogvereniging De Knipe

Februari 2005

Kruisboogvereniging De Knipe
Februari 2005

Uit het Friesch Dagblad van zaterdag 7 juni 1980

Afbeelding omslag: Saint-George Gilde, stadsmilitie van Gent, afgebeeld rond 1346
(bron: Payne-Gallwey, R. (1907) The Book of the Crossbow, Dover Publishing)

Inhoudsopgave

1

Inleiding

4

2

Van oorlogswapen tot sportattribuut

5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

5
5
6
7
8

3

4

5

De kruisboog
Ontstaan van de kruisboog
Ontwikkelingen in de constructie
De moderne kruisboog
De sport en de disciplines

De kruisboogvereniging: een kennismaking

10

3.1
3.2
3.3
3.4

10
10
11
11

Geschiedenis van de vereniging
Resultaten door de jaren heen
Van verleden naar heden
Blik op de toekomst

Sponsoractie

13

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

13
13
15
16
16
16
16

Achtergrond
Sponsorcategorieën
Tijdpad
Financiële afwikkeling
Contacten
Verlenging of wijziging van het contract
Fiscale voordelen voor de sponsor

Adressen en informatie

17

5.1
5.2
5.3

15
15
15

Bestuur
Sponsorcommissie
Gegevens van de kruisboogvereniging

3

1.

Inleiding

Het nieuwe schietseizoen staat voor de deur en dat betekent dat bij de
Kruisboogvereniging De Knipe de nodige voorbereidingen inmiddels weer
in volle gang zijn. Het instructielokaal van de vereniging wordt voorzien
van een nieuw jasje, evenals de schietbaan zelf. Ook de kruisbogen
worden nagekeken en waar nodig gerepareerd. Voor onze kleine – maar
actieve – vereniging zijn dit hoge kosten. Voor het nieuwe seizoen
hebben we daarom een sponsoractie opgezet. In deze brochure kunt u
daar alles over lezen.
In deze brochure stellen wij ons – als Kruisboogvereniging De Knipe –
aan u voor. Van de aangeschreven (potentiële) sponsors kan immers niet
worden verwacht dat zij een financiële bijdrage geven aan een vereniging
waarvan niets bekend is. In hoofdstuk drie schetsen we daarom de
geschiedenis van de vereniging en laten we zien waar we op dit moment
staan. Naast de nodige achtergrondinformatie over de vereniging, vindt u
in hoofdstuk vier van deze brochure informatie over de mogelijkheden en
voordelen voor uw bedrijf om deel te nemen aan de bedrijfssponsoring
van de Kruisboogvereniging De Knipe.
Voor de lezer die geïnteresseerd is in het ontstaan en de ontwikkeling
van de kruisboog, hebben we een beknopt overzicht geschreven. In
hoofdstuk twee wordt in vogelvlucht de evolutie van de kruisboog als
oorlogswapen tot de kruisboog als sportwapen geschetst.
Wij hopen dat eventuele vragen met behulp van deze brochure naar
genoegen worden beantwoord, en dat de inhoud van deze brochure èn
het gesprek dat u hopelijk zult voeren met ons, u aanleiding geven tot
het besluit om mee te doen aan de bedrijfssponsoring. Mocht u nog
vragen hebben, dan kunt u zich uiteraard altijd wenden tot één van de
bestuursleden of de leden van de sponsorcommissie.
Tot slot wensen wij u veel leesplezier en hopen u binnenkort als sponsor
van de kruisboogvereniging te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
namens bestuur en leden,

Sjouke van der Heide

Ab Bakker

voorzitter

secretaris

De Knipe, 14 februari 2005
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2

Van oorlogswapen tot sportattribuut

2.1

De kruisboog

De kruisboog (ook wel armborst, arbalest of voetboog genoemd) is een wapen
dat bestaat uit een boogstaaf of –lat, gemonteerd op een kolf en voorzien van
een trekkermechanisme om de pees vast te houden en los te laten. In de
onderstaande figuur is een moderne (wip)kruisboog afgebeeld (in paragraaf 2.5
worden de verschillende disciplines uitgelegd).

In met name de middeleeuwen was de kruisboog een gevreesd wapen. In
vergelijking met de conventionele handboog, was de kruisboog een stuk
krachtiger en nauwkeuriger. Tegenover de grote kracht stond echter dat het
vuurritme lager was dan de handboog. Dit komt ondermeer doordat het
opspannen van de kruisboog een andere handeling is dan het richten en vuren
(wat bij de handboog niet het geval is). Bovendien moest er vaak gebruik
gemaakt worden van hulpmiddelen (bijvoorbeeld een lier) om de boog op te
kunnen spannen.

2.2

Ontstaan van de kruisboog

In tegenstelling tot de handboog is de kruisboog een relatief jong wapen. Van de
handboog is bekend dat het ontstaanspunt ergens in het einde van het stenen
tijdperk ligt. Over het ontstaanspunt van de kruisboog bestaat meer discussie. In
verschillende artikelen wordt verondersteld dat de uitvinding dateert van
ongeveer 600 jaar voor onze jaartelling. In andere artikelen wordt de beschaving
van de Assyriërs (circa 2000 tot 612 voor Christus) genoemd als oorsprong van
de kruisboog. Tastbare bewijzen hiervoor ontbreken echter.
Wat weten we dan wel over het ontstaan van de kruisboog? Er zijn twee
theorieën die aannemelijk zijn. Volgens de eerste theorie is het ontstaan van de
kruisboog terug te voeren op de oude Griekse beschaving. Ongeveer rond 400
voor Christus ontwikkelden de Grieken een katapult waarmee rotsblokken over
grote afstand weggeslingerd konden worden. Na verloop van tijd ontwikkelde dit
wapen zich tot een groot wapen, daarbij opvallende gelijkenis vertonend met
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een kruisboog. Er bestaan bewijzen dat de eerste exemplaren de omvang van
een handkruisboog hadden.
In de tweede theorie ligt het ontstaanspunt in China. De bewijzen hiervoor
worden gevormd door ondermeer de archeologische vondst van bronzen
trekkermechanismen (het zogenaamde ‘slot’), die op verschillende plaatsen in
het hedendaagse China gevonden zijn. Uit oude Chinese verslagen blijkt zelfs dat
het wapen (met succes) ingezet is bij conflicten rond 314 voor Christus.
Over het precieze ontstaanspunt van de kruisboog zijn de mening verdeeld, zo
blijkt uit de verschillende theorieën die in omloop zijn. Het is echter wel bekend
dat de kruisboog pas veel later populair werd: pas vanaf de elfde eeuw na
Christus. Vanaf dat moment werd de kruisboog in grote hoeveelheden gemaakt
en toegepast. Tot de opkomst van de eerste (efficiënte) vuurwapens, zo’n
vijfhonderd jaar later, speelde de kruisboog een belangrijke rol in de
oorlogsvoering.

2.3

Ontwikkelingen in de constructie

Voor de kruisboog zijn door de jaren heen verschillende materialen gebruikt. De
eerste bogen bestonden voornamelijk uit hout. Het voordeel van een houten
boogstaaf is dat de gehele kruisboog lichter blijft. Daar staat tegenover dat
houten boogstaven over het algemeen minder sterk waren dan boogstaven die
bestonden uit een samenstelling van verschillende materialen of staal. Tot in het
midden van de 15e eeuw werden boogstaven van hout of composietmaterialen
gemaakt. Composietbogen werden gemaakt van hoorn, pees en hout. In
vergelijking met houten boogstaven waren veel grotere spankrachten mogelijk,
waardoor de kruisboog als wapen krachtiger werd.
Bij composietbogen wordt de boogstaaf verkregen door het verlijmen van de
verschillende materialen. Het hoorn werd voor de binnenkant gebruikt en de
dierlijke pezen voor de buitenkant. Vanwege de grote krachten op de booglat
was een stevige lijmverbinding essentieel. In die tijd hadden de sterkste lijmen
veel tijd nodig om te drogen. Een droogtijd van meer dan zes maanden was
eerder regel dan uitzondering. Gezien het niveau van technische kennis en
mogelijkheden is het bijzonder te noemen dat kruisboogmakers over sterke
lijmen beschikten. Een veel gebruikte lijm in die tijd was afkomstig van de huid
uit het verhemelte van de Wolga-steur. Enkel een traditie van uitgebreid
selecteren en experimenteren kan zo’n vondst aan het licht brengen…
Composietkruisbogen werden gebruikt vanaf de Late Middeleeuwen tot ver in de
Renaissance. Op dat moment was de kennis van staalfabricage ook dusdanig ver
ontwikkeld dat kruisbogen met een stalen boogstaaf uitgerust konden worden. In
vergelijking met de eerste stalen boogstaven had de composietboog een langere
levensduur en schoten zij verder. Daar stond tegenover dat de met de stalen
boogstaaf een consistenter schot afgegeven kon worden. Alleen bij zeer lage
temperaturen ging dat niet op…
In de Renaissance is het met name Leonardo da Vinci geweest die geregeld
beschouwingen schreef over de ontwikkeling en techniek van kruisbogen. Uit de
vele manuscripten die Da Vinci heeft achtergelaten, blijkt dat hij fundamentele
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gevolgtrekkingen afleidde over het gedrag van materialen onder spanning. Deze
kennis werd vervolgens gebruikt om het ontwerp van de kruisboog te verfijnen
en vernieuwende ontwerpen te maken voor het trekkermechanisme.
In meer opzichten heeft Leonardo da
Vinci veel bijgedragen aan het ontwerp
van de kruisboog en zijn toebehoren. In
die tijd was er niet heel veel bekend over
aërodynamica,
luchtweerstand,
luchtstroom en luchtdruk. Het ontwerpen van
de kruisboogpijlen was dan ook vooral
een proces van “trial-and-error”, in
combinatie met logische deductie. Pas in
de tijd van Da Vinci kwam hier echt
verandering in. In bewaarde manuscripten zijn schetsen en berekeningen
gevonden van luchtstromingen en luchtweerstand.

Ontwerpschets van een grote kruisboog door
Leonardo da Vinci (bron: Bibliotheca
Ambrosiana, Italië). Om een beeld te krijgen
van de omvang van de kruisboog: de zwarte
pijl wijst naar de man die het gevaarte
bediend.

De ontwikkeling en verfijning van de
stalen
boogstaaf
is
één
van
de
hoogtepunten van de kruisboog geweest.
Het zou vanaf de 15e eeuw tot ruim na de Tweede Wereldoorlog duren voordat
de er boogstaven ontwikkeld konden worden van moderne composietmaterialen
zoals glasvezel en koolstof.

2.4

De moderne kruisboog

De moderne kruisboog lijkt in niets op zijn middeleeuwse voorganger. Hoewel;
het concept is nog altijd hetzelfde: een boogstaaf horizontaal op een kolf
gemonteerd. Vrijwel op alle mogelijke punten is de kruisboog verfijnd.
Het trekkermechanisme dat in de middeleeuwen werd gebruikt, bestond uit een
ronddraaiende moer die met een pal op zijn plaats werd gehouden. Door de pal
te verwijderen werd de pees losgelaten en de pijl weggeschoten. Met spanning
op het trekkermechanisme was dit een zware klus… In dit opzicht liepen de
West-Europese kruisbogen achter bij de vroege Chinese kruisbogen. Deze maken
al gebruik van geavanceerde trekkermechanismen, waardoor een geringe druk
op de trekker al voldoende was om de pees los te laten. Overigens is Leonardo
da Vinci wel in staat gebleken om een dergelijk trekkermechanisme te
ontwerpen. Toepassing op grote schaal kwam pas later.
Ook de boogstaaf is in verschillende opzichten veranderd. Bij de moderne
kruisboog wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van moderne
composietmaterialen. Op dit moment wordt koolstof het meeste toegepast bij de
fabricage van boogstaven. Ook wordt er soms gewerkt met een langere pees, in
combinatie met een – al dan niet excentrische – katrol op de beide uiteinden van
de boogstaaf.
Bij moderne kruisbogen is de boogstaaf op een geweerkolf gemonteerd. Zeker
voor de sport geeft dit de benodigde stabiliteit. Het gebruik van geweerkolven
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komt pas op rond ongeveer 1650. Voor die tijd werd de boogstaaf gewoon op
een stuk hout (balk) gemonteerd.

2.5

De sport en de disciplines

Het huidig gebruik van de kruisboog heeft niets van doen met het gebruik in
vroegere tijden. Alhoewel? In de Verenigde Staten mag gejaagd worden met de
kruisboog. In Nederland mag dit niet en wordt de kruisboog alleen nog gebruikt
voor het sportschieten. Het doel daarvan is om met een bepaald aantal schoten
zoveel mogelijk punten te verzamelen. Bij het sportschieten kan onderscheid
gemaakt worden naar verschillende disciplines. Dit zijn ondermeer de 10 meter
traditioneel, de 20 meter traditioneel, de 30 meter, field target en wipschieten.
Bij de Kruisboogvereniging De Knipe worden twee disciplines beoefend, namelijk
20 meter traditioneel en wipschieten.

Impressie van het Nationaal Koningsschieten in De Knipe op 13 juni 2004

Discipline: 20 meter traditioneel
Bij deze discipline wordt – zoals de naam al suggereert, geschoten over een
afstand van 20 meter. Het doel wordt gevormd door een schietschijf, de
zogenaamde blazoen. De maximale waarde die met een schot behaald kan
worden is tien punten en de minimum waarde is vier punten.
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Voor deze discipline geldt dat de
kruisboog moet voldoen aan verschillende eisen, beschreven in het wapenvoorschrift. De eisen hebben ondermeer
betrekking op het gewicht van de
kruisboog (hoe zwaarder hoe stabieler),
de afgiftesnelheid en de gebruikte
richtmiddelen. Er mag bijvoorbeeld niet
gebruik gemaakt worden van optische
richtmiddelen.
Een schot in de roos…

Een competitiewedstrijd bestaat uit drie
proefschoten en tien wedstrijdschoten.
De proefschoten kunnen gebruikt worden om de richtmiddelen van de kruisboog
in te stellen op de specifieke kenmerken van de betreffende schietbaan. Grote en
belangrijke wedstrijden worden verschoten over twintig of dertig schoten.
Discipline: Wipschieten
In tegenstelling tot 20 meter traditioneel wordt er bij
wipschieten niet horizontaal geschoten. Bij deze
discipline is het de bedoeling om een metalen schijfje
van een mast van 12,5 meter hoog te schieten. Ieder
raak schot levert één punt op. Een competitiewedstrijd
bestaat meestal uit twintig schoten.
De oorsprong van deze sport is de jacht. Het is de
wijze waarop jagers vroeger fazanten uit de boom
schoten. Ze slopen op kousevoeten dichterbij en
verrasten de vogels in hun slaap. Tegenwoordig
gebeurt dit zogenoemde wipschieten -het is immers de
bedoeling het schijfje bovenin de mast met de pijl
omver te wippen- alleen voor het plezier en de sport.
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3.

De kruisboogvereniging: een kennismaking

3.1

Geschiedenis van de vereniging

De geschiedenis van de Kruisboogvereniging De Knipe gaat terug tot het jaar
1974. In de zomer van dat jaar was de Knypster Roel Haayes op vakantie in
Drenthe en kwam daar in aanraking met een paar Drentse schutters. De
interesse was gewekt en terug in De Knipe werden plannen gesmeed voor de
oprichting een eigen kruisboogvereniging.
Met een groepje Knypster enthousiastelingen toog Roel Haayes andermaal naar
Drenthe, ditmaal om te praten met een kruisboogvereniging. De contacten
waren gelegd en de wens voor een eigen kruisboogvereniging groeide. Eenmaal
terug in De Knipe werden de eerdere plannen verder uitgewerkt en nog dezelfde
avond - aan de bar in café Dikkerboom – werd de Kruisboogvereniging De Knipe
opgericht! Dit was op 28 augustus 1974.
In de eerste jaren na de oprichting beschikte de kruisboogvereniging niet over
een eigen onderkomen of een eigen schietbaan. Er werd geschoten in een
fabrieksloods in Heerenveen. Toen – onbedoeld – goede productiematerialen
gingen dienen als pijlenvanger, werd gezocht naar een ander onderkomen. Dit
onderkomen werd gevonden in Thialf. Ook hier heeft de vereniging een aantal
jaar geschoten totdat een eigen stukje grond binnen handbereik kwam. Alles zelf
opgebouwd door de (toenmalige) leden, hebben we nu een eigen
instructielokaal, een schietbaan en twee mobiele schietbanen. In 1980 werd het
openingstoernooi gehouden.
Door de jaren heen is de vereniging gegroeid en gekrompen. Op dit moment is
ons ledenaantal weer langzaam groeiende. Er zijn nu 20 mensen lid van de
vereniging en daarnaast hebben we een aantal aspirantleden en veel
belangstelling van de lokale jeugd.

3.2

Resultaten door de jaren heen

Vanaf de oprichting van de kruisboogvereniging wordt er op een behoorlijk hoog
niveau geschoten. Op menig toernooi zijn onze schutters geduchte
tegenstanders. Ook op kampioenschappen worden goede resultaten behaald. In
de onderstaande tabel is een aantal successen weergegeven die in het recente
verleden behaald zijn.
07 sep 2003
07 sep 2003
07 sep 2003
07 sep 2003
07 sep 2003
23 apr 2004

Nationaal Kampioenschap Wipschieten
(Oudemolen, NB)
Nationaal Kampioenschap Wipschieten
(Oudemolen, NB)
Nationaal Kampioenschap Wipschieten
(Oudemolen, NB)
Nationaal Kampioenschap Wipschieten
(Oudemolen, NB)
Nationaal Kampioenschap Wipschieten
(Oudemolen, NB)
Bondstoernooi (NKB), Donderen

1e prijs Ere-klasse
Nederlands kampioen
1e prijs B-klasse
Nederlands kampioen
1e prijs Dames
Nederlands kampioen
2e prijs Jeugd
1e prijs Korps Ere-klasse
1e prijs A-klasse
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23 apr 2004
12 juni 2004

18 sep 2004
26 sep 2004

Bondstoernooi (NKB), Donderen
Nationaal Kampioenschap 20-meter
Dames (De Knipe)
Nationaal Koningsschieten (De Knipe)
Kring Noord Kampioenschapen
(Schoonoord, Drenthe)
Kring Noord Kampioenschapen
(Schoonoord, Drenthe)
Kring Noord Koningschieten
Nationaal Koningschieten (Wip), Diessen

26 sep 2004

Nationaal Kampioenschap (Wip), Diessen

26 sep 2004

Nationaal Kampioenschap (Wip), Diessen

05 nov 2004
05 nov 2004

Toernooi 20m traditioneel, Donderen
Toernooi 20m traditioneel, Donderen

13 juni 2004
12 sep 2004
12 sep 2004

3.3

1e prijs Korps E-klasse
1e prijs A-klasse
Nederlands kampioen
3e prijs
2e prijs Korps Ere-klasse
3e prijs Ere-klasse
2e prijs
1e prijs
Nationaal Koning Wip
1e prijs, jeugd
Nederlands Kampioen Wip
1e prijs, dames
Nederlands Kampioen Wip
1e prijs Ere-klasse
1e prijs B-klasse

Van verleden naar heden

Het in stand houden van een
vereniging als de Kruisboogvereniging De Knipe kost veel
geld. De schietbanen moeten in
een goede conditie verkeren
voor optimale schietresultaten.
Daarnaast wil het wel voorkomen dat er pijlen en kruisbogen sneuvelen op demonstraties. Ook is de Kruisboogvereniging De Knipe in het bezit van
een eigen instructielokaal en een
eigen schietbaan. Tot nu toe
was het een geschikt instructiegebouw en een prima schietDe ‘oogst’ tijdens het NK Wipschieten van 2003
baan, maar gezien de aanwas
van nieuwe jeugdleden moet het instructielokaal onder handen genomen
worden. En daarnaast behoeft de schietbaan onderhoud.
In 2005 bestaat de Kruisboogvereniging De Knipe alweer 31 jaar. Gelukkig
hebben we een gezonde vereniging, die op voldoende belangstelling kan
rekenen. Onze toekomst ziet er qua ledenaantal goed uit. De vereniging bestaat
nu uit 22 leden en ongeveer 12 tot 15 jeugdleden. Het is fantastisch dat deze
(relatief) onbekende sport zoveel aandacht geniet van de jeugd! Maar met deze
groeistuipen hebben we ook een financieel steuntje in de rug nodig.
Onze vereniging doet veel om haar begroting sluitend te krijgen. Met regelmaat
worden er demonstraties verzorgd waarbij groepen mensen onder leiding van
onze ervaren schutters kunnen kennismaken met deze boeiende en
ontspannende sport. Het gestaag uitdijen van de vereniging en een aantal
noodzakelijke investeringen (zie paragraaf 3.4) sterkt de noodzaak om andere
middelen te zoeken.
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Het voert te ver om in deze brochure de begroting van de vereniging op te
nemen en toe te lichten, maar uiteraard zijn wij bereid om uw vragen omtrent
het financiële reilen en zeilen van de Kruisboogvereniging De Knipe zo goed
mogelijk te beantwoorden tijdens het mondelinge onderhoud.

3.4

Blik op de toekomst

De Kruisboogvereniging heeft ambitieuze plannen voor de toekomst. Dit is
noodzakelijk om te kunnen blijven bestaan.
Om de toekomst voor de Kruisboogvereniging De Knipe te kunnen waarborgen
moet het dagelijks bestuur van de vereniging zich niet alleen bezig houden met
de dagelijkse leiding, maar zal zij zich met name moeten bezig houden met de
toekomst van de vereniging. Regeren is immers niet alleen handelen op dit
moment, maar ook vooruit kijken.
Naast de reguliere uitgaven van de vereniging staan de volgende zaken centraal
voor de toekomst van de Kruisboogvereniging De Knipe. Doordat de leden van
de vereniging het onderhoud zelf uitvoeren, blijven de noodzakelijke
investeringen vooral beperkt tot de aanschaf van materialen.
-

Noodzakelijke investeringen in baanonderhoud:
Investering circa € 2.000,-

-

Noodzakelijke investeringen in instructielokaal (ten dele gerealiseerd):
Investering circa € 1.500,-

-

Noodzakelijke investeringen in nieuwe kruisbogen:
Op korte termijn kruisbogen voor jeugdleden (4 exemplaren)
Investering circa € 1.600,Kruisbogen voor demonstraties (4 exemplaren)
Investering circa € 1.600,-

-

Organiseren van evenementen (toernooien en kampioenschappen):
Investering circa € 750,-

-

Onderhoud mobiele schietbanen t.b.v. demonstraties:
Investering circa € 750,Totaal: € 8.200,-

Deze plannen zijn ambitieus, maar hebben alles te maken met de toekomst van
de kruisboogvereniging. Niet alleen het niveau waarop geschoten wordt vraagt
om goede schietbanen. Ook – en misschien wel: juist – de veiligheid van
schutters en toeschouwers vraagt om degelijke schietbanen. Daarnaast willen we
de toekomst van de vereniging veilig stellen door nieuwe jeugdleden op te
leiden. Hiervoor dient het instructielokaal in een goede conditie te verkeren en
moeten er voldoende kruisbogen voor de jeugd beschikbaar zijn.
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4.

Sponsoractie

4.1

Achtergrond

In hoofdstuk drie zijn de ambities van de Kruisboogvereniging De Knipe
toegelicht. Het zal duidelijk zijn dat de noodzakelijke investeringen hiervoor niet
door de kruisboogvereniging alleen kunnen worden opgebracht. Wij willen
daarom het bedrijfsleven uit De Knipe en omgeving benaderen om onze
vereniging financieel te steunen door middel van (bedrijfs)sponsoring.
Net als bij een gezonde onderneming is het voor een gezonde en dynamische
vereniging als de Kruisboogvereniging De Knipe ook noodzakelijk om haar
plannen een aantal jaar vooruit te maken. Dit heeft ondermeer te maken met
het werven van nieuwe (jeugd)leden, noodzakelijk onderhoud aan het
instructielokaal en de schietbaan (in verband met veiligheid), de aanschaf en
onderhoud van kruisbogen en het plannen en organiseren van evenementen.
Ook richt de kruisboogvereniging zich op het opleiden van de jeugd. Als deze
activiteiten en plannen kosten geld.
Onze gedachten gaan uit naar afspraken met sponsoren over een langere
termijn dan één jaar. Gedacht wordt aan een periode van drie jaar, maar deze
periode is indicatief. Uiteraard zal de duur van de periode afhangen van de
wensen van de sponsor.
Tenslotte kan opgemerkt worden dat sponsoring géén éénrichtingsverkeer is. De
vereniging zal vooraf afspraken maken met de potentiële sponsor over wat ze
voor hun financiële bijdrage kunnen verwachten van de Kruisboogvereniging De
Knipe.

4.2

Sponsorcategorieën

Het sponsorschap kan onderverdeeld worden in zeven hoofdcategorieën. In de
onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de categorieën.
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

1
2
3
4
5
6
7

Hoofdsponsor
Co-sponsor
Sponsor
Evenementensponsor
Prestatiesponsor
Projectsponsor
Baanadoptie-sponsor

€ 300,- per jaar (richtprijs)
€ 150,- per jaar (richtprijs)
€ 75,- per jaar (richtprijs)
Afhankelijk van evenement, min. € 100,€ 0,10 per geschoten roos
In overleg te bepalen
€ 100,- per jaar (richtprijs)

Wat doet de kruisboogvereniging voor haar sponsors? Een hoofdsponsor mag
daarbij
uiteraard
meer
verwachten
dan
een
co-sponsor
of
een
evenementensponsor. De te verwachten tegenprestatie kan eveneens ingedeeld
worden in categorieën, die gelijk vallen met het betreffende sponsorschap.
Hoofdsponsor1

- Eén keer per jaar een attentie;
- Consumptiebonnen bij evenementen;
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-

Vermelding met link en logo op de internetsite;
Een gratis demonstratie voor twintig personen1;
50% reductie op vervolgdemonstraties;
Advertentie in de nieuwsbrief;
Reclame op aankondigingsaffiches met bedrijfslogo;
Op evenementen reclame d.m.v. van borden/vlaggen;
Gebruik leden voor eigen promotiemateriaal4;
Adoptie van baan 1 (baan krijgt bedrijfsnaam);
Overeen te komen aanvullende wensen.

Co-sponsor

-

Eén keer per jaar een attentie;
Consumptiebonnen bij evenementen;
Vermelding met link en logo op de internetsite;
50% reductie op demonstraties3;
Reclame op aankondigingsaffiches met naam;
Op evenementen reclame d.m.v. van borden/vlaggen.

Sponsor

-

Eén keer per jaar een attentie;
Consumptiebonnen bij evenementen;
Vermelding met link en logo op de internetsite;
50% reductie op demonstraties3;
Reclame op aankondigingsaffiches met naam;
Op evenementen reclame d.m.v. van borden/vlaggen.

Evenementensponsor

-

Aankondiging op internetsite met naam, link en logo;
Consumptiebonnen op het evenementen;
Evenement draagt de naam van de sponsor;
Op evenementen reclame d.m.v. van borden/vlaggen.

Prestatiesponsor

-

Eén keer per jaar een attentie;
Consumptiebonnen bij evenementen;
Vermelding met link en logo op de internetsite;
50% reductie op demonstraties3;
Reclame op aankondigingsaffiches met naam;
Op evenementen reclame d.m.v. van borden/vlaggen.

Projectsponsor2

-

Eén keer per jaar een attentie;
Consumptiebonnen bij evenementen;
Vermelding met link en logo op de internetsite;
50% reductie op demonstraties3;
Reclame op aankondigingsaffiches met naam;
Op evenementen reclame d.m.v. van borden/vlaggen.

Baanadoptiesponsor

-

Eén keer per jaar een attentie;
Vermelding met link en logo op de internetsite;
Reclame op aankondigingsaffiches met naam;
Op evenementen reclame d.m.v. van borden/vlaggen;
Schietbaan X krijgt bedrijfsnaam.

Aanvullend op deze sponsorrechten zal de Kruisboogvereniging De Knipe
tweemaal per jaar een (digitale) nieuwsbrief maken voor haar sponsors en
donateurs, waarin eveneens een advertentie van de hoofdsponsor opgenomen
wordt. Daarnaast worden alle overige sponsors vermeld. Verder zal de
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Kruisboogvereniging zorgdragen voor een maandelijkse ‘Kruisboog-column’ in De
Compagnon. Hierin worden tevens de sponsors opgenomen. Bij grote
evenementen zullen er artikelen geschreven worden voor de regionale bladen
Heerenveense Courand, Woudklank en de Drachtster Courant.
Voor alle sponsors geldt dat zij met naam en eventueel bedrijfslogo worden
opgenomen op een groot bord “Vrienden van de kruisboogvereniging” in het
instructielokaal van de kruisboogvereniging. In dit instructielokaal wordt niet
alleen de jeugd opgeleid, maar worden ook bevriende verenigingen ontvangen
en worden prijzen uitgereikt na afloop van toernooien.
1

Het tot stand komen van een relatie tussen een hoofdsponsor en de
Kruisboogvereniging De Knipe willen we bij aanvang van het nieuwe
schietseizoen bekend maken in de regionale weekbladen.
2

In paragraaf 3.4 (Blik op de toekomst) is uiteen gezet wat onze plannen voor
de toekomst zijn. Als projectsponsor kunt u één van deze concrete projecten
steunen, bijvoorbeeld het jeugd-project).
3

Bij een demonstratie kunt u zelf kennismaken met deze boeiende en
ontspannende sport. Onder leiding van de ervaren schutters van de
Kruisboogvereniging De Knipe kunt u kruisboogschieten in de disciplines 20
meter traditioneel en wipschieten (zie voor een uitleg van deze disciplines
hoofdstuk 2). Onze demonstraties zijn zeer geschikt voor personeelsfeestjes,
uitjes met zakenrelaties of familiefeestje (in verband met veiligheid is de
minimum leeftijd voor deelname aan een demonstratie 14 jaar).
4

Hierbij kunt u denken aan een interview met één van onze leden voor in
bijvoorbeeld uw nieuwsbrief of personeelsblad.

4.3

Tijdpad

Februari

Bedrijven krijgen een informatiebrochure van de Kruisboogvereniging De Knipe, waarin is opgenomen: een presentatie van
de kruisboogvereniging, uitleg over de sponsoractie en
reglementen voor de sponsoractie.

Maart

De bedrijven worden telefonisch benaderd voor een afspraak om
met een vertegenwoordiger van de vereniging de sponsoractie te
bespreken. De bedoeling is om tijdens dit gesprek tot zaken te
komen.
Tijdens dit gesprek wordt gestreefd naar een eenduidige agenda
en vastlegging van de gemaakte afspraken.

Eind maart

De gemaakte afspraken worden door de Kruisboogvereniging De
Knipe op schrift gesteld in een sponsoringscontract en door beide
partijen ondertekend.

April

Start van een – naar wij hopen niet alleen in sportief opzicht –
‘doeltreffend’ nieuw seizoen…
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4.4

Financiële afwikkeling

De financiële afhandeling van de sponsoring zal plaatsvinden op basis van het
versturen van een factuur door de Kruisboogvereniging De Knipe. Deze factuur
zal gebaseerd zijn op de in het sponsorcontract genoemde bedrag en de
gemaakte afspraken. Het versturen van de factuur zal eenmaal per jaar
gebeuren in de maand april. Voor de prestatiesponsor geldt dat de factuur na het
schietseizoen verstuurd wordt, als alle rozen geteld zijn.

4.5

Contacten

Het contact tussen de sponsor en de Kruisboogvereniging De Knipe zal verlopen
via de sponsorcommissie. In hoofdstuk vijf staan de namen, adressen en
telefoonnummers vermeld.

4.6

Verlenging of wijziging van het contract

Ruim voor het verlopen van het contract zal de Kruisboogvereniging De Knipe
contact opnemen met de sponsor om te praten over eventuele verlenging van
het contract. Ook is het mogelijk om het contract te wijzigen in een andere
vorm.

4.7

Fiscale voordelen voor de sponsor

Naast dat u als sponsor kunt laten zien dat u zich (maatschappelijk) betrokken
voelt bij het wel en wee van de Kruisboogvereniging De Knipe, biedt het
financieel sponsoren van een vereniging fiscale voordelen voor de sponsor.
De Kruisboogvereniging De Knipe stelt een tegenprestatie beschikbaar voor de
toegezegde (financiële) steun van een sponsor. Ondermeer door reclame bij de
schietbaan, op aankondigingen, op de internetsite en op evenementen (zie
paragraaf 4.2). Als sponsor ‘koopt’ u als het ware reclamemogelijkheden, die als
kosten opgevoerd kunnen worden bij de belastingdienst.
Kijk voor meer informatie over de fiscale voordelen van sponsoren op de
internetsite van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl.
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5.

Adressen en informatie

5.1

Bestuur

Sjouke van der Heide

Dorsvloer 170
9205 BS Drachten

0512-513045

Golle 37
9247 DM Ureterp

0512-301046

Helling 50
8401 TW Gorredijk

0513-464214

Buorren 6
9216 WD Oudega

0512-371904

Meijerweg 155
8456 GE De Knipe

0513-688940

Renee Jongsma

Feestlan 62
8408 JJ Lippenhuizen

0513-464319

Jelger Visser

Van der Veldestrjitte 11
8406 EH Tijnje

0513-572455

voorzitter

Ab Bakker
secretaris

Theo Kleiterp
penningmeester

Geeuwke van der Heide
wedstrijdleider

Eppie Dikkerboom
algemeen bestuurslid

5.2

5.3

Sponsorcommissie

Gegevens van de kruisboogvereniging

Schietbaan : Ds. Veenweg 10 (achter de school ‘De Barte’)
De Knipe
Internet

: http://deknipe.ressiv.net
Deze internetsite is nog in opbouw. Wij streven ernaar de nieuwe
internetsite in gebruik te nemen bij aanvang van het nieuwe
seizoen. Zodra de website gereed is zal het adres wijzigen. U
wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen op onze
schietbaan (achter de school De Barte). Op woensdag’s vanaf 20:00 uur
schieten wij daar onze competitiewedstrijden. In de eerste week van april
begint het nieuwe seizoen.
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