Sponsorpakketkeuze Toerclub Excelsior
Een belangrijke financiële ondersteuning voor TC Excelsior zijn de sponsoren.
Door hun bijdrage kunnen de leden tegen een gunstige contributie de wielersport beoefenen.
TC Excelsior kent een aantal vormen (pakketten) van sponsoring (goud, zilver en brons).
Daarnaast is er de mogelijkheid om donateur te zijn.
Vormen van sponsoringpakket:

Goud
Dit pakket kost jaarlijks € 250,-. Door hiervoor te kiezen komt de naam en het logo van het bedrijf op
de kleding van TC Excelsior. Omdat we niet jaarlijks willen wisselen van sponsornaam op kleding is de
voorwaarde dat deze sponsoring minimaal voor 3 jaar wordt aangegaan.
Naast het vermelden van de naam op de kleding wordt de sponsor ook met naam en logo op de
home pagina van de website vermeld (www.toerclub-excelsior.nl) en op de speciale sponsorpagina.
Tevens wordt de sponsor periodiek vermeld in het clubblad en op de routebeschrijvingen bij de
wekelijkse rit.
De sponsor wordt voor speciale bijeenkomsten (zoals o.a. bij de jubileumjaren) uitgenodigd.
Indien gewenst is TC Excelsior bereid om voor het betreffende bedrijf de organisatie uit te voeren
van een activiteit die met het (recreatief) wielrennen te maken heeft.

Zilver
Dit pakket kost jaarlijks € 100,-. Door hiervoor te kiezen wordt de naam en het logo van het bedrijf
vermeld op de speciale sponsorpagina van de website (www.toerclub-excelsior.nl).
Tevens wordt de sponsor periodiek vermeld in het clubblad en op de routebeschrijvingen bij de
wekelijkse rit.
De sponsor wordt voor speciale bijeenkomsten (zoals o.a. bij de jubileumjaren) uitgenodigd.
Deze vorm van sponsoring wordt voor de periode van minimaal 1 jaar aangegaan.

Brons
Dit pakket kost jaarlijks € 50,-. Door hiervoor te kiezen wordt de naam en het logo van het bedrijf
vermeld op de speciale sponsorpagina van de website (www.toerclub-excelsior.nl).
Deze vorm van sponsoring wordt voor de periode van minimaal 1 jaar aangegaan.
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Donatie
Een donateur van TC Excelsior is vrij om te bepalen wat de financiële donatie is. In overleg met de
donateur wordt besproken wat een eventuele tegenprestatie van TC Excelsior is.

Spelregels:
Jaarlijks wordt in het bestuur van TC Excelsior over de samenstelling en de bijdrage van de
sponsorpakketten een besluit genomen. Uiteraard zal bij een mogelijke wijziging hierover contact
met de betreffende sponsor opgenomen worden.
Aan het begin van ieder kalenderjaar stuurt de penningmeester een factuur (met BTW) over de
sponsorbijdrage. Deze dient binnen 30 dagen betaald te zijn.
Indien een sponsor de sponsorbijdrage wil beëindigen dient dit schriftelijk voor het einde van een
kalenderjaar bij de penningmeester gedaan te worden.
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