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Inleiding

White Demons leeft! De handbalvereniging bestaat ruim 40 jaar. Het clubmotto 'Sportieve
vriendschap' wordt met hart en ziel uitgedragen en beleefd. En dat straalt uit naar de inwoners van
Berkel-Enschot en omgeving. Natuurlijk dragen de topprestaties van het eerste heren- en damesteam
daartoe bij, maar ook het actieve jeugdbeleid speelt hierin een belangrijke rol.
Topsport is fantastisch, maar mag nooit ten koste gaan van de breedtesporters, is de visie bij White
Demons. Een heldere visie die wordt nageleefd door een duidelijke organisatie. Misschien wel het
allerbelangrijkste is echter de implementatie van het Jeugdplan. White Demons geeft haar toekomst
en dus haar jeugd de hoogste prioriteit.
De doelstellingen voor de komende seizoenen liggen voor de hand. De vereniging zal proberen het
huidige niveau aan sportieve prestaties te handhaven en waar mogelijk te verbeteren binnen een
gezellige clubsfeer. In dit kader hopen wij op termijn een ‘eigen’ sporthal te bewerkstelligen op
sportpark De Rauwbraken binnen de gebiedsontwikkeling Koningsoord.
Wij hopen dat u ons op alle mogelijke manieren wilt, kunt en zult ondersteunen in het bereiken van
onze doelstellingen. We hebben er alle vertrouwen in dat we met zijn allen kunnen zorgen dat White
Demons sportief nog succesvoller zal worden en maatschappelijk een belangrijke plaats zal (blijven)
innemen in Berkel-Enschot en omgeving.
In dit boekwerk willen we u nader laten kennismaken met onze vereniging, de toegevoegde waarde
van sponsoring te schetsen en u een beeld te geven van ons uitgebreide pakket aan
sponsormogelijkheden.
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Kennismaking met de vereniging

White Demons uit Berkel-Enschot is een actieve handbalvereniging en bruist dan ook in al haar
facetten. De dames- en herenteams acteren op hoog niveau en er gaat veel aandacht uit naar de
breedtesport en de jeugd.
De club
"Een grote familie". Die kreet is vaak te horen wanneer het over sportverenigingen gaat. Bij
handbalvereniging White Demons uit Berkel-Enschot is het niet anders. Tijdens een wedstrijddag op
zaterdag of zondag krioelen de leden door elkaar. De allerkleinsten kruipen rond, anderen spelen
onvermoeibaar met de bal, velen moedigen hun clubgenoten aan. Jong en oud heeft het gezellig. De
gesprekken gaan veelal over handbal en de onvermijdelijke discussie over 'foute' beslissingen van de
scheidsrechter. Maar ook kinderen, werk en dagelijkse beslommeringen passeren de revu. Het is pure,
sportieve en sociale ontspanning. Een uurtje White Demons is een uurtje uit. Enkele leden lijken er
zelfs een White Demons 'way of life' aan over te houden. Ze zijn de drijvende kracht achter de
vereniging. Of het nu om de bar-, technische, jeugd- of sponsorcommissie gaat, hun inzet is tomeloos.
In de vrije avond- en weekenduren vergaderen ze om vervolgens de geplande activiteiten in praktijk te
brengen. Ook hier is het opvallend om te zien dat jong en oud samen werken om iets moois te
bereiken.
Clubgebouw
In 2000 kwam het clubgebouw van White Demons af. Op
Sportpark 'De Rauwbraken' beschikt de vereniging over een
mooie moderne locatie. Hier vinden de buitenwedstrijden en trainingen plaats.
Het uitzicht vanuit de kantine bestaat uit twee verharde
buitenvelden. Enkel de sporthal ontbreekt nog. De ambitie is om
binnen de ontwikkelingen van Koningsoord een ‘eigen’ sporthal te
realiseren, waardoor de trainingsmogelijkheden verbeterd worden
(meer teams kunnen dan vaker trainen). De thuiswedstrijden en
trainingen in de zaalcompetitie zijn vooralsnog in sporthal ’t
Ruiven in Berkel-Enschot.
In de naam van het clubgebouw ligt het geheim van handbalvereniging White Demons besloten. Op
de gevel prijkt de naam 'De Kraacht'. In deze Brabantse variant van 'De Kracht' zit veel verborgen;
saamhorigheid, teamwork, de kracht van samenwerking. De eerste zin van het clublied zegt alles. "De
kraacht van White Demons is de clubsfeer, sportieve vriendschap, elluke keer.". Dit clublied is
uitgebracht in het kader van het 25-jarig bestaan van White Demons en geschreven door Gerard
Korthout. Het is ten gehore gebracht door Vincent van Rijsewijk en Ruud van Kasteren.
Historie
Al de activiteiten van White Demons zijn het gevolg van een aantal fanatieke handballers die in 1973
de koppen bij elkaar staken. Ze waren lid van de KPJ, maar moesten deze vereniging verlaten toen ze
in het huwelijksbootje stapten. Omdat ze de honger naar handbal niet konden stillen, trokken ze de
stoute schoenen aan en riepen een aantal vrienden bijeen. Handbalvereniging White Demons zag het
levenslicht. Inmiddels zijn het 25- en 40-jarig bestaan zijn een onvergetelijk feest geworden. Bij het 25jarig bestaan hadden de leden zelfs een revue geschreven en opgevoerd. Dit hoogtepunt in de
historie van de vereniging is een blijvende piek gebleken. De bouw van het clubhuis, de uitdaging om
sportief hoger op te komen, het organiseren van de N.K. Shoot Out (inmiddels Kraacht Kup) en de
NHV Verkiezingen, het werven en begeleiden van de jeugd en al die andere activiteiten hebben de
sportieve vriendschap onder de leden bevestigd en sterker gemaakt.
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Activiteiten binnen de vereniging
De handbalwedstrijden zijn zowel op zaterdag als op zondag. Op zaterdag spelen de jeugdteams (t/m
B-jeugd) hun thuiswedstrijden en op zondag A-jeugd en de seniorenteams. Daarnaast spelen op
zaterdagavond de eerste seniorenteams hun thuiswedstrijden. Kom vooral eens kijken!
Het eerste heren team speelt in de tweede divisie. Elke thuiswedstrijd kunnen ze rekenen op een volle
tribune. Zelfs tijdens de verre uitwedstrijden reizen fans regelmatig mee. Dames 1 speelt in de eerste
klasse. Ook zij kunnen wekelijks rekenen op de steun van de trouwe fans die trots zijn op 'hun' dames.
Dit sportieve niveau heeft zijn weerslag op de jeugd; vele jeugdleden hebben de droom om ooit zelf bij
Heren 1 of Dames 1 te spelen.
Lidmaatschap van White Demons blijft zeker niet beperkt tot het eigen team. Veelvuldige contacten
buiten de eigen spelersgroep, zoals op trainings- en feestavonden, zorgen ervoor, dat velen elkaar
ondersteunen tijdens de wedstrijden. Door de activiteitencommissie wordt een paar keer per jaar een
feestavond georganiseerd, zoals het Lente Feest en Winterwonderland. Een zeer geschikte plek om
de clubsfeer te proeven en andere leden (beter) te leren kennen. Ook onze sponsoren zijn hier zeer
welkom!
Naast het spelen van competitiewedstrijden is White Demons actief met andere sportieve activiteiten.
Zo wordt elk jaar het recreatietoernooi georganiseerd. Doelstelling hiervan is vrienden, familieleden en
de inwoners van Berkel-Enschot kennis te laten maken met de handbalsport. Ieder lid kan een team
samenstellen met niet-handballers en handballers.
Sinds mei 2001 wordt met succes het Kraacht Kup Toernooi georganiseerd. Als extra onderdeel geldt
hier de Shoot Out competitie. Na afloop van iedere wedstrijd mag iedere speler nog een keer - zonder
verdediger ervoor - proberen te scoren bij de keeper van de tegenpartij. Deze doelpunten maken deel
uit van de uiteindelijke uitslag. Dus de wedstrijd is spannend tot de laatste worp.
Ook gaat in mei of juni een groot deel van de A-jeugd en senioren naar een tweedaags toernooi.
Hierbij is haast sprake van een volksverhuizing; er wordt van alles meegesleept, zoals tenten,
slaapzakken en natuurlijk sportkleding. Deelname aan zo’n toernooi is nooit verplicht, maar volgens
ons wel een gemiste kans op sportieve gezelligheid. Ook de jeugd gaat ieder jaar naar een toernooi in
de nabije omgeving.
Voor de jeugd worden regelmatig activiteiten georganiseerd door
de jeugdcommissie. Deze zijn altijd in een alcoholvrije omgeving.
Vast op het programma staan het schoolhandbaltoernooi en het
jeugdkamp.
Aan het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi kunnen alle kinderen
van de basisscholen in Berkel-Enschot en Udenhout deelnemen.
Een goede gelegenheid om aan vriendjes en vriendinnetjes
kennis duidelijk te laten maken met de handbalsport.
In april gaat de jeugd (tot en met B-jeugd) op kamp. Soms op de
fiets, soms per bus, gaan ze een heel weekend op pad. Ze doen
veel aan handbal maar ook andere dingen, zoals een nachtspel.
Verder worden discoavonden georganiseerd, zoals met carnaval.
En de allerjongste jeugd kan als Welp van de Week kennis
maken met de spelers van de eerste seniorenteams.

Sponsorinformatie White Demons

4

3

Sponsoring

Handbalvereniging White Demons is een gezonde, gezellige en sportieve vereniging met een stabiel
ledenbestand. Een uitgelezen kans om hier uw bedrijfsnaam aan te verbinden. Sponsoring van White
Demons kan op vele manieren en om vele redenen, zoals een bepaalde betrokkenheid bij de
vereniging en/of haar leden, als ook om de mogelijkheid tot netwerken met andere sponsors van
White Demons. Uiteraard is het ook de bedoeling de naamsbekendheid van uw onderneming te
vergroten. Sponsoring van White Demons staat dan ook niet op zich, maar moet worden gezien als
een onderdeel van uw totale promotiepakket. Uw naam als sponsor verbinden aan White Demons
geeft een positieve impuls aan het imago van uw bedrijf en kweekt goodwill bij het bedrijfsleven én
consumenten. Zo komt u direct dan wel indirect met potentiële klanten in contact.
Het uitdragen van uw bedrijfsnaam kan op vele manieren en naar verschillende doelgroepen. Zo kan
u denken aan lokale en/of regionale publiciteit, maar ook aan landelijke publiciteit. Bij lokale publiciteit
kan u denken aan reclameborden langs het veld of naamsvermelding op wedstrijdshirts. Bij landelijke
naamsbekendheid kan u bijvoorbeeld denken aan het worden van clubsponsor, naamsvermelding op
de wedstrijdshirts van Heren 1, en/of sponsoring van het Kraacht Kup Toernooi waaraan teams uit alle
windstreken van Nederland (en België/Duitsland) mee doen. Meer over de diverse sponsormogelijkheden vind u in het volgende hoofdstuk.
Voor de fanatieke White Demons supporters en vrijwilligers is het goed om te zien hoe sponsoren ook
'hun club' uitdragen. Aankondigingen van wedstrijden liggen in winkels en kantines, posters pronken
voor het raam en teamfoto's hangen aan de muur. Dit alles natuurlijk in goed overleg met u.
Sponsoring van White Demons is in de volgende steekwoorden samen te vatten:
White Demons staat voor:
•
Sportieve vriendschap
•
Beleving en sfeer
•
Betrokkenheid
•
Visie en toekomst
•
Beleid en organisatie
White Demons biedt:
•
Succes
•
Naamsbekendheid
•
Uitstraling
•
Aantrekkingskracht
•
Netwerk
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Sponsormogelijkheden

Er zijn drie verschillende hoofdgroepen voor sponsoring: clubsponsor, teamsponsor en overige
sponsormogelijkheden. Daarbinnen zijn er diverse pakketten uitgewerkt. Uiteraard is een combinatie
van de diverse opties ook mogelijk. We bekijken graag samen met u welke sponsoruitingen het beste
passen, zowel met betrekking tot uw doel als uw budget.
De contractduur is minimaal 3 jaar, verlengbaar met periodes van 3 jaar. Echter, bij clubsponsoring is
de minimale contractduur 4 jaar, welke vervolgens met periodes van 2 jaar verlengbaar is.

4.1

Clubsponsor

Als White Demons Club Sponsor, support u ieder team van White Demons. De voordelen hiervan
staan hieronder opgesomd:
•
Logo prominent aanwezig op het shirt, bij alle teams van
White Demons
•
Logo prominent aanwezig op voorzijde wedstrijd polo heren
& dames selectie
•
2 seizoenskaarten, met mogelijkheid om 5 “gasten” mee te
nemen per wedstrijd
•
Plek op sponsorbord bij entree heren & dames selectie
•
Advertentieruimte op website en presentatiegids en social
media White Demons
•
Overige mogelijkheden in overleg!
Voor uw gemak hebben we vier clubsponsorpakketten uitgewerkt die hieronder voor u opgesomd
staan:
Clubsponsor “Platinum”
•
Naamsponsor White Demons, club wordt: “bedrijfsnaam”-White Demons
•
Logo prominent aanwezig op voorzijde van het shirt, bij alle teams van White Demons
Clubsponsor “Gold”
•
Naamsponsor White Demons, club wordt: “bedrijfsnaam”-White Demons
•
Logo prominent aanwezig op achterzijde van het shirt, bij alle teams van White Demons
Clubsponsor “Silver”
•
Logo prominent aanwezig op voorzijde van het shirt, bij alle teams van White Demons
Clubsponsor “Bronze”
•
Logo prominent aanwezig op achterzijde van het shirt, bij alle teams van White Demons

4.2

Teamsponsor

Behalve de mogelijkheden die hierboven genoemd staan, kunt u er ook voor kiezen om één team te
steunen. Afhankelijk van de wensen die u heeft staan hieronder enkele mogelijkheden benoemd. U
kunt kiezen voor de vaandelteams: Heren 1 en/of Dames 1 of u kunt kiezen voor een van de andere
senioren- en/of jeugdteams. Indirect steunt u de hele club en niet enkel het gesponsorde team.
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4.2.1 White Demons “herenselectie-sponsor”
Het eerste heren team van White Demons speelt op landelijk niveau. Het is een ambitieuze jonge
groep, waar enkele spelers ook ervaring hebben opgedaan in jeugdinterlands!
Door deze ambitieuze groep te steunen creëert u landelijke exposure. Iedere week is er een verslag te
vinden in het Brabants dagblad en op diverse internetpagina’s. Als u kiest om de herenselectie te
steunen, krijgt u ongeacht het pakket: 2 seizoenskaarten, toegang tot de netwerkmogelijkheden,
advertentieruimte op de website en social media van White Demons en een plek op het sponsorbord
bij de entree. Natuurlijk is het hier ook mogelijk om andere wensen te bespreken!
Hoofdsponsor
•
Prominente plek op voorzijde wedstijdshirt heren 1
•
Prominente plek op voorzijde wedstrijdpolo heren 1
Shirtsponsor
•
Plek op voor- of achterzijde van het wedstrijdshirt van heren 1, in overleg boven of onder het
rugnummer
•
Plek op voor- of achterzijde van wedstrijdpolo heren 1
Shortsponsor
•
Plek op wedstrijdshort van heren 1, in overleg voor- of achterzijde
•
Plek op achterzijde van wedstrijdpolo heren 1
4.2.2 White Demons “damesselectie-sponsor”
Behalve een ambitieuze herenselectie is er ook een getalenteerde damesselectie. Een enthousiaste
e
groep met meiden uitkomend in de 1 klasse. Dit is de hoogste klasse binnen de afdeling Brabant.
Voor de dames gelden de zelfde mogelijkheden als bij de heren. Hieronder staan de prijzen benoemd,
mocht u andere wensen hebben is dan dit altijd bespreekbaar:
Hoofdsponsor
•
Prominente plek op voorzijde wedstijdshirt dames 1
•
Prominente plek op voorzijde wedstrijdpolo dames 1
Shirtsponsor
•
Plek op voor- of achterzijde van het wedstrijdshirt van dames 1, in overleg boven of onder het
rugnummer
•
Plek op voor- of achterzijde van wedstrijdpolo dames 1
Shortsponsor
•
Plek op wedstrijdshort van dames 1, in overleg voor- of achterzijde
•
Plek op achterzijde van wedstrijdpolo dames 1
4.2.3 Sponsor overige seniorenteams en jeugdteams
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om een ander team te steunen dan de zogeheten vaandelteams.
Zo zijn er naast de vaandelteams nog 3 heren seniorenteams, 3 dames seniorenteams, een dames
recreantenteam en een heren recreantenteam. Daarbij heeft de jeugd de toekomst, en jeugd heeft
White Demons! White Demons kent een Dames B, Heren C en een gemengde D, E, F &H jeugd.
Ieder team kan uw steun meer dan goed gebruiken! Graag bespreken we met u de mogelijkheden.
Van uw sponsorbijdrage worden voor de senioren tenues met daarop uw logo aangeschaft. Het
resterende bedrag wordt gebruikt voor faciliteiten die nodig zijn om het handbalspelletje mogelijk te
maken.
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Ook voor de jeugdteams worden van uw sponsorbijdrage tenues met daarop uw logo aangeschaft.
Het resterende bedrag wordt gebruikt voor faciliteiten die nodig zijn om de jeugd op te leiden en het
spelletje te faciliteren.

4.3

Overige sponsormogelijkheden

Uiteraard zijn er ook andere manieren om onze handbalvereniging te sponsoren, bijvoorbeeld met een
kleiner bedrag:
•
Plek op sponsorbord bij entree vaandelteams
•
Advertentie website
•
Balsponsor vaandelteams
•
Toernooisponsor “Kraacht Kup”
Overige ideeën zijn altijd bespreekbaar.
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Hoe verder?

Wij hopen dat het voorgaande enigszins duidelijk maakt hoe wij als vereniging denken over
sponsoring. Ons uitgangspunt is om uw en onze wensen op elkaar af te stemmen en elkaar zo te
versterken. Daarom zouden wij graag met u om tafel zitten om te kijken of en in welke vorm u White
Demons wilt sponsoren. White Demons hoopt met u een langjarige relatie aan te gaan, dit borgen we
op een later moment graag in een contract dat we eveneens samen met u uitwerken.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak plannen, dan is namens de sponsorcommissie is Marian
Verschuren bereikbaar op tel: 06 – 18 86 84 92 en whitedemons@handbal.nl.
White Demons kunt u ook volgen via www.white-demons.nl, op Facebook en op Twitter.
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