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Beste lezer, 

voor u ligt het sponsorplan van de FootGolfvereniging  
The FootGolf Motion, welke in juni 2020 is opgericht en haar 
thuishaven heeft gevestigd op Landgoed & Golfbaan Tespel-
duyn te Noordwijkerhout. 

De ambitie is om de komende jaren uit te groeien tot de 
meest professionele FootGolf vereniging van Nederland, 
waarbij wij onze leden en gasten op de eerste plaats willen 
zetten, door op alle vlakken de beste kwaliteit te leveren.

Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen zijn wij op zoek 
naar u als sponsor, waarbij er in de vorm van diensten, 
barterdeals en/of sponsorbedragen verschillende tegenpres-
taties door ons als vereniging zullen worden geleverd.

Met diverse door ons georganiseerde trainingsavonden, wed-
strijden, competities, internationale toernooien én wekelijks 
diverse enthousiaste voetbalteams, vriendengroepen en 
familie-uitjes op de baan, wordt de door ons ontworpen 18 
holes FootGolf baan jaarlijks door een grote verscheidenheid 
aan doelgroepen bezocht. In de eerste 6 maanden zijn er al 
ruim 1600 FootGolf rondes gespeeld!

Wat zou het interessant voor u maken om sponsor te worden 
van The FootGolf Motion?
•   De sport is relatief nog jong, en klaar voor de volgende stap, 

waardoor u nu voordelig in kunt stappen
•   De potentie zorgt voor meer media aandacht. Zowel in 

(online) kranten als op radio en tv
•   Reclame/Promotie. Bij diverse uitingen op het gebied van 

FootGolf zal uw bedrijf als partner/sponsor worden  
genoemd en kenbaar worden gemaakt

•  U kunt uw eigen marketingstrategie bedenken en uitvoeren 
om de FootGolf wereld aan te spreken

•   Mogelijkheden tot uitbreiden sponsordeals richting 
toernooi(en) en/of bond(en)

 
PAKKETTEN
Om het allemaal wat overzichtelijker te maken hebben wij 
een aantal pakketten samengesteld.
Ieder pakket heeft een andere waarde, waar de vereniging in 
verhouding andere prestaties tegenover zal stellen. 

Alle sponsorpakketten gelden voor het FootGolf seizoen 
2021, wat van 01 april 2021 tot en met 31 maart 2022 loopt.

In alle gevallen sponsort u de FootGolf vereniging The Foot-
Golf Motion, omdat u met ons wilt bijdragen aan de expo-
nentiële groei die onze vereniging wil bewerkstelligen. Ook 
wordt er in alle pakketten een vermelding op de website en 
sociale media gerealiseerd.

De genoemde prijzen per pakket zijn exclusief btw.

Mocht er interesse zijn in meerjarige sponsoring, staat daar 
een sponsorkorting tegenover (er van uitgaande dat het-
zelfde pakket wordt afgenomen voor de gehele duur van het 
sponsorcontract):

2-jarig contract 5% korting
3-jarig contract 10% korting
4-jarig contract 15% korting
5-jarig contract 20% korting

Mocht er een andere vorm van sponsoring dan hieronder 
beschreven voor u bespreekbaar zijn, staan wij uiteraard 
open om het gesprek aan te gaan voor een passende  
samenwerking.

INTRODUCTIE

SINCE 2020

SINCE 2020

SINCE 2020



SPONSORING

6 7

Package ‘Polo’ €50,-
•  U ontvangt als dank voor uw gift een origineel  

The FootGolf Motion Polo, inclusief bedrukking. 

Opbrengst komt volledig ten goede aan The FootGolf Motion 
minus kosten polo + bedrukking.

Package ‘2Motion’ €85,-
•  U ontvangt voor uw gift een kennismaking met de sport.  

U kunt samen met één andere persoon op één willekeurige 
vrijdagavond in de periode van 2 april tot en met  
24 september 2021 komen FootGolfen onder begeleiding 
van één van onze leden.

Opbrengst komt volledig ten goede aan The FootGolf Motion 
minus 2 greenfees.

Package ‘4Motion’ €135,-
•  U ontvangt voor uw gift een kennismaking met de sport 

voor 4 personen. U kunt samen met drie andere personen 
op één willekeurige vrijdagavond in de periode van 2 april 
tot en met 24 september 2021 komen FootGolfen onder 
begeleiding van één van onze leden.

Opbrengst komt volledig ten goede aan The FootGolf Motion 
minus 4 greenfees.

Package ‘MotionPartner’ €500,-
•  Word The FootGolf Motion’s officiële partner en u wordt in 

alle uitingen in de (sociale) media genoemd.
•  U komt met uw bedrijfslogo op het sponsordoek, in 

nieuwsbrieven en wordt genoemd in andere uitingen  
in de (sociale) media.

•  U kunt samen met één andere persoon op één willekeu-
rige vrijdagavond in de periode van 2 april tot en met 24 
september 2021 komen FootGolfen onder begeleiding van 
één van onze leden.

•  U kunt deelnemen aan het Business FootGolf event op 
maandag 9 augustus 2021

Opbrengst komt volledig ten goede aan The FootGolf Motion 
minus 2 greenfees en inschrijfgeld 1 persoon Business Foot-
Golf event.

Package ‘HoleSponsor’ €1.500,-
•  Word Hole Sponsor van één van de 18 FootGolf holes op 

Landgoed & Golfbaan Tespelduyn, waarmee u de mogelijk-
heid heeft ten tijde van toernooien en/of evenementen uw 
diensten aan te bieden op Landgoed Tespelduyn, met als 
hoogtepunt The Motion Cup van 6 tot en met 9 augustus 
2021. De eventuele extra kosten voor stands, personeel en/
of andere zaken zijn voor eigen rekening.

•  U ontvangt 1 Customized Pop Up Banner, 2 beachflags en 
een sticker in de betreffende hole, welke tijdens toernooien 
en evenementen op de betreffende gesponsorde hole zal 
worden uitgestald.

•  U komt met uw bedrijfslogo op het sponsordoek, in 
nieuwsbrieven en wordt genoemd in andere uitingen in de 
(sociale) media.

•  U kunt met 3 andere personen (collega’s of klanten) deel-
nemen aan het Business FootGolf event op maandag  
9 augustus 2021 óf krijgt 10 greenfees voor (een) wille-
keurige vrijdagavond in de periode van 2 april tot en met 
24 september 2021

Opbrengst komt volledig ten goede aan The FootGolf Motion 
minus aanschaf- en drukkosten customized pop up banner, 
2 beachflags en sticker en inschrijfgeld 4 personen Business 
FootGolf Event.
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Package ‘AlbatrosHoleSponsor’ €4.000,-
•  Word Hole Sponsor van 3 van de 18 FootGolf holes op 

Landgoed & Golfbaan Tespelduyn, waarmee u de mogelijk-
heid heeft ten tijde van toernooien en/of evenementen uw 
diensten aan te bieden op Landgoed Tespelduyn, met als 
hoogtepunt The Motion Cup van 6 tot en met 9 augustus 
2021. De eventuele extra kosten voor stands, personeel en/
of andere zaken zijn voor eigen rekening.

•  U ontvangt 3 Customized Pop Up Banners, 6 beachflags en 
3 stickers voor de betreffende holes, welke tijdens toernooi-
en en evenementen op de betreffende gesponsorde holes 
zal worden uitgestald.

•  U komt met uw bedrijfslogo in nieuwsbrieven en wordt 
genoemd in andere uitingen in de (sociale) media.

•  U kunt met 11 andere personen (collega’s of klanten) 
deelnemen aan het Business FootGolf event op maandag 
9 augustus 2021 óf krijgt 10 greenfees voor (een) willekeu-
rige vrijdagavond in de periode van 2 april tot en met 24 
september 2021

Opbrengst komt volledig ten goede aan The FootGolf Motion 
minus aanschaf- en drukkosten 3 customized pop up  
banners, 6 beachflags en 3 stickers en inschrijfgeld  
12 personen Business FootGolf Event.
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Package ‘MotionOfficia’ €10.000,-
•  Word FootGolf Motion’s officiële sponsor en u komt met 

uw bedrijfslogo op de voorkant van alle FootGolf Motion 
bovenkleding (polo’s en jack), foto’s, nieuwsbrieven en 
andere uitingen richting de (sociale) media. 

•  U wordt tevens (hoofd)sponsor van The Motion Cup 2021, 
waar in alle uitingen omtrent dit toernooi uw bedrijf zal 
worden vermeld. The Motion Cup is een internationaal 
driedaags evenement, onderdeel van de FIFG World Tour en 
zal naast FootGolfers uit de hele wereld ook (inter)natio-
nale media naar de golfbaan brengen.

•  U ontvangt 6 beachflags, welke tijdens toernooien en  
evenementen op de golfbaan zal worden uitgestald.

•  U komt met uw bedrijfslogo prominent op het sponsor-
doek, in nieuwsbrieven en wordt genoemd in andere 
uitingen in de (sociale) media.

•  U kunt met 11 andere personen (collega’s of klanten) 
deelnemen aan het Business FootGolf event op maandag 9 
augustus 2021 óf krijgt 20 greenfees voor (een) willekeurige 
vrijdagavond(en) in de periode van 2 april tot en met 24 
september 2021

Opbrengst komt volledig ten goede aan The FootGolf Motion 
minus aanschaf- en drukkosten 3 customized pop up banners, 
6 beachflags en 3 stickers en inschrijfgeld 12 personen  
Business FootGolf Event óf 10 greenfees.

Package ‘CourseSponsor’  €15.000,-
•  Word Course Sponsor van alle 18 FootGolf holes op Land-

goed & Golfbaan Tespelduyn, waarmee u de mogelijkheid 
heeft ten tijde van toernooien en/of evenementen uw 
diensten aan te bieden op Landgoed Tespelduyn, met als 
hoogtepunt The Motion Cup van 6 tot en met 9 augustus 
2021. De eventuele extra kosten voor stands, personeel en/
of andere zaken zijn voor eigen rekening.

•   U ontvangt 18 Customized Pop Up Banners, 36 beachflags 
en 21 stickers voor de betreffende holes, welke tijdens toer-
nooien en evenementen op de betreffende gesponsorde 
holes zullen worden uitgestald.

•  U komt met uw bedrijfslogo prominent op het sponsor-
doek, in nieuwsbrieven en wordt genoemd in andere 
uitingen in de (sociale) media.

•   U kunt met 11 andere personen (collega’s of klanten)  
deelnemen aan het Business FootGolf event op maandag  
9 augustus 2021 óf krijgt 10 greenfees voor (een) willekeu-
rige vrijdagavond in de periode van 2 april tot en met 24 
september 2021

Opbrengst komt volledig ten goede aan The FootGolf Motion 
minus aanschaf- en drukkosten 3 customized pop up banners, 
6 beachflags en 3 stickers en inschrijfgeld 12 personen  
Business FootGolf Event.
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Interesse om de samenwerking 
met ons aan te gaan?
Neem contact op via:
Mobiel 06 29 29 68 82
E-mail info@footgolfmotion.com

Diverse links:
www.footgolfmotion.com 
https://www.facebook.com/thefootgolfmotion/
https://www.instagram.com/thefootgolfmotion/

SPONSORPAKKETTEN



SINCE 2020

SINCE 2020

SINCE 2020

IT IS TIME 
TO STEP UP 
YOUR GAME

0031 6 29 29 68 82 | THE-FOOTGOLF-MOTION | THE FOOTGOLFMOTION


