
   

Sponsorcommissie Korfbalvereniging OWK 

Versie 11 januari 2013 

sponsor-sie@kvowk.nl 

SPONSORPLAN 

KORFBALVERENIGING OWK 



Met korfbalvereniging OWK, bouwen aan toekomst van sport en ondernemerschap    

Sponsorplan korfbalvereniging OWK  Pagina 1 

OWK SPONSORPLAN 

KORFBAL: NATIONALE EN INTERNATIONALE TOPSPORT 
Korfbal is een grote, overwegend gemengd beoefende en veelzijdige verenigingssport. Korfbal wordt 

in een informele, gezellige en levendige sfeer beoefend. Tot op het hoogste niveau ontwikkelt korfbal 

zich tot een top- en mediasport met een grote potentiële publiekswaarde.  

Korfbal is veel meer dan een uurtje in de week solistisch met je lichaam bezig zijn. Het is een 

veelzijdige, spannende sport die je met anderen beoefent. In een team en bij een vereniging, waar veel 

gebeurt en het voor zowel kinderen als ouderen goed toeven is. Niet voor niets staat de 

korfbalvereniging bekend om de informele clubsfeer. In de veelal kleinschalige clubs is het gezellig en 

kent iedereen elkaar. Hier vormen zich vriendschappen en relaties, heersen duidelijke gedragscodes en 

worden maatschappelijke vaardigheden opgedaan, zoals organiseren, leiding geven en samenwerken. 

Het korfbal heeft zich bovendien als topsport ontwikkeld. Het spel is sneller en dynamischer 

geworden en is spannend en aantrekkelijk om naar te kijken, zowel langs de lijn als voor de buis. De 

spelers en speelsters van het Nederlands achttal vormen de absolute wereldtop die van NOC*NSF de 

A-status hebben gekregen. Daarmee is korfbal niet alleen een sport om te doen, maar ook om te 

kijken. Naast de participatiefunctie heeft korfbal voor steeds meer mensen een entertainmentfunctie.  

De bedoeling van korfbal is dat de aanvallers doelpunten maken en dat de verdedigers dit proberen te 

voorkomen. Een doelpunt wordt 

gescoord als een aanvaller de bal 

van boven af door de korf weet te 

gooien. Korfbal is een zeer 

veelzijdige sport. Je moet goed 

kunnen aanvallen, maar ook goed 

kunnen verdedigen en je moet 

zowel technisch als tactisch zijn. 

Daarnaast moet je snelheid, 

uithoudingsvermogen en kracht 

hebben. En je moet ook nog eens 

goed met een bal overweg kunnen! 

Korfbal is een sport wat gespeeld wordt op het veld en in de zaal, in 2 gescheiden competities. 

Eén van de redenen dat korfbal zo populair is geworden, is dat het de enige teamsport ter wereld is 

waar jongens en meisjes in één team samen spelen. De teams bestaan meestal uit vier jongens en vier 

meisjes. Korfbal wordt gespeeld in twee vakken. Beide clubs leveren vier spelers voor elk vak. In het 

ene vak valt de ene ploeg aan en verdedigt de andere ploeg. In het andere vak is het net andersom. Na 

twee doelpunten (of na een bepaalde tijd) wordt er van vak en van functie gewisseld, de aanvallers 

worden verdedigers en de verdedigers worden aanvallers. 

Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) behartigt de belangen van meer dan 90.000 

korfballeden en 580 korfbalverenigingen en is een serviceverlener voor de korfbalsport en de 

verenigingen. Het KNKV is verantwoordelijk voor de organisatie en voortgang van de competities en 

Veel meer dan een uurtje in de week 

solistisch met je lichaam bezig zijn, 

maar topsport in en van uw eigen 

regio. 
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een brede ondersteuning van de verenigingen. De korfbalbond bestaat sinds 1903. Tevens heeft de 

KNKV haar huidige sponsors en zakelijke relaties met elkaar verbonden in de Business Club. De 

Business Club is een ontmoetingsplek voor alle zakelijke relaties van het KNKV. Tijdens diverse 

sportevenementen, bedrijvendagen, golfmiddagen e.d. kan men genieten van sport en in een gezellige 

en ontspannen sfeer contacten opdoen. 

Er is ook een internationale korfbalbond. Deze heet de IKF, de International Korfball Federation en is 

een volwaardig lid van het IOC. In bijna 60 landen over de hele wereld wordt korfbal gespeeld. Het 

voornaamste doel van de IKF is het verspreiden van de korfbalsport over de gehele wereld. De IKF 

biedt de aangesloten bonden van financiële, materiële en structurele ondersteuning om dit doel te 

bereiken, om zo een stabiele korfbalstructuur te ontwikkelen in alle aangesloten landen. De IKF 

organiseert verschillende toernooien, waarin (landen)teams van de aangesloten bonden aan 

deelnemen, zoals : Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen, World Cups, Europa 

Cups en Universiteitskampioenschappen. 

De Korfbal League is de hoogst haalbare competitie van Nederland. In deze competitie spelen tien 

topploegen uit Nederland. Aan het einde van de competitie strijden de nummers 1 t/m 4 volgens het 

play-offsysteem om een plaats in de zaalfinale. Deze finale is dan de wedstrijd om het algemeen 

korfbalkampioenschap van Nederland. De twee beste teams spelen in een finale. Deze finale wordt 

gespeeld in Sportpaleis Ahoy, in Rotterdam. Hier komen meer dan 9.000 toeschouwers om naar de 

wedstrijd te kijken! 
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KV OWK 

Korfbalvereniging OWK (Oostwold WesterKwartier) is opgericht op 6 juni 1947. OWK is altijd een 

bloeiende dorpsvereniging geweest, waar jong en oud konden korfballen. Momenteel bestaat de 

vereniging uit ongeveer 90 leden, waarmee vier senioren-, diverse jeugdteams en een kaboutergroep 

gevormd worden. Sinds 2009 heeft ook OWK op het sportcomplex in Oostwold haar grasveld 

ingeruild voor kunstgras. In 2011 heeft OWK de beschikking over een volledig nieuw onderkomen 

“de Gaveborg”. In het gebouw is o.a. het sportcafé, de lagere school, de sportgelegenheid en 

kleedkamers ondergebracht. De Gaveborg, waarbinnen het korfbalveld een centrale plek inneemt, is 

het trefpunt van het gehele dorp. 

Meer informatie: www.gaveborg.nl. 

Historie 
De hoofdmeester van de school meester M. van der Berg heeft samen met de heer Dousma, de heer 

Bakker en de heer Kampman de Korfbalvereniging in Oostwold opgericht. Tijdens de wekelijkse 

kaartavond op de kaartclub kwam het ter sprake, "waarom is er geen korfbalvereniging in Oostwold". 

De mannen waren er al snel uit een korfbalvereniging moest er ook in Oostwold komen. En zo was de 

oprichting van de korfbalvereniging OWK (Oostwold Westerkwartier) al snel een feit.  

Veel dorpsgenoten korfbalden bij SSS te Enumatil, maar deze kwamen allemaal terug om in Oostwold 

te kunnen korfballen. De heren hadden hun doel bereikt. De animo voor de korfbalsport was meteen in 

Oostwold aanwezig; vooral onder de jeugd van de lagere school, gestimuleerd door de eerder 

genoemde meester van der Berg.  

De eerste wedstrijden werden gespeeld op het land van boer Bos. Dit betekende vaak eerst vlaaien 

ruimen en dan korfballen. Al vrij snel daarna kwam er een veld vrij in de Ericalaan waar de 

thuiswedstrijden gespeeld konden worden. Uiteindelijk verhuisde de club naar de Hoofdstraat (het 

huidige sportpark met inmiddels kunstgras). Eind jaren '50 en begin jaren '60 waren er grote successen 

voor OWK.  

Mooie momenten in de historie van OWK 
In 1959 werd bijna promotie naar de eerste klasse afgedwongen. De beslissingswedstrijd in Jubbega 

werd helaas verloren. In die jaren was OWK hofleverancier van vele selectieteams, met als 

hoogtepunt het jaar, dat alle twaalf spelers van OWK in het Noordelijk twaalftal speelden. Na een 

aantal mindere jaren waren er vanaf 1970 weer een aantal vrijwilligers, die de schouders eronder 

zetten. De opgaande lijn werd weer ingezet en in 1975 speelde OWK weer met meerdere teams in de 

competitie. Dit was grotendeels te danken aan de tomeloze inzet van een groot aantal vrijwilligers, die 

de vereniging nieuw leven inblies. 

http://www.gaveborg.nl/
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In de jaren 1979-1990 deed OWK weer met vele ploegen mee aan de competitie, met als hoogtepunt 

1985, waarin het met maar liefst negen teams in de competitie uitkwam. 

Nog een sportief hoogtepunt in de historie van de vereniging waren de begin jaren negentig. OWK 

werd zowel in de zaal als ook op het veld afdelingskampioen en mocht deelnemen aan de Nederlandse 

kampioenschappen voor afdelingen in Zeeland (veld) en in Wezep (zaal). Beide toernooien waren 

voor OWK, ondanks het feit dat men geen Nederlands kampioen werd (Zeeland een halve finale 

plaats en in Wezep de finale) grootse en indrukwekkende gebeurtenissen.  

In het seizoen 1991-1992 bereikte OWK met slechts veertien spelers de tweede klasse van het KNKV. 

In 1998 speelde OWK weer mee om de bovenste plaatsen en werd wederom het felbegeerde 

kampioenschap behaald en promoveerde het team voor de tweede keer in de historie van OWK naar 

de 2
e
 klasse. Ditmaal werd een aantal jaren op tweede klasse niveau gespeeld.  

 

 

 

 

 

OWK clubfoto september 2010 

OWK een bloeiende vereniging. 
Momenteel is OWK een gezonde en bloeiende vereniging en heeft sinds 2008 een geweldig mooie 

accommodatie met een zeer centraal gelegen kunstgrasveld. Binnen anderhalf jaar na de opening van 

het kunstgras kon OWK haar intrek nemen in de nieuwe huisvesting van de Gaveborg (maart 2011). 

Het dorp Oostwold heeft met elkaar gezorgd voor dit multifunctioneel centrum dat huisvesting bied 

aan onder andere: een basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, 

korfbalvereniging OWK, 

voetbalvereniging en de 

coöperatieve dorpssupermarkt, een 

sportcafé met biljart- en dartruimte, 

vergaderruimten met onder andere 

plek voor de jeugdsoos, een 

handvaardigheidsplein, een ict-plein, 

een fitnessruimte en een gymzaal. 

Het korfbalveld ligt centraal in dit 

bruisende middelpunt van het dorp, 

waardoor dit een ideale plek is voor 

uw reclamebord.  

OWK timmert aan de weg met o.a. 

een eerste team dat in de zaal en op 

het veld speelt in de eerste klasse van 

het KNKV. 
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OWK grossiert de afgelopen jaren in kampioenschappen met absoluut hoogtepunt het kampioenschap 

in 2011. Voor het eerst in de historie van OWK promoveert naar de 1
e
 klasse. Ook op het veld werd de 

aansluiting naar de 1
e
 klasse gezocht. In een spannende beslissingswedstrijd werd het kampioenschap 

in de 2
e
 klasse bezegeld en promotie bewerkstelligd. Hierdoor speelt OWK tegenwoordig zowel in de 

zaal als op het veld in de 1
e
 klasse 

van de KNKV. 

Met meerdere kampioenschappen 

van de jeugd, goed spelen in de 

bekerwedstrijden, spelende 

jeugdleden in het Groninger team en 

het team van Noord is ook de 

aansluiting naar het eerste team 

gewaarborgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OWK wint AP Buitenbeker 

Dat een kleine vereniging tot grootste dingen in staat is, blijkt uit het feit dat OWK samen met de twee 

buurtverenigingen driemaal het Wereldkampioenschap onder 19 heeft georganiseerd. Een groots 

evenement waarvoor de organiserende verenigingen van de KNKV veel complimenten heeft 

ontvangen.  

Prestaties van de OWK jeugd van jong 

tot oud, waarborgen de aansluiting 

naar de OWK-selectie. 
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ORGANISATIE 

 

Korfbal vereniging Oostwold W.K. (OWK) 
 

Polderweg 5 

9828 PV Oostwold 

telefoon (050) 52 74 16 

info@kvowk.nl 

www.kvowk.nl 

 

ING 83396 

KVK Groningen 40024508 

 

Aangesloten bij de volgende bonden 
 

 IKF 

 KNKV 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN 

 

1. Hoofdsponsor 

2. Kledingsponsor 

3. Bordsponsor 

4. Korfsponsor 

5. Online sponsor 

6. Programmaboekje sponsor 

7. Poster / wedstrijdprogramma sponsor 

8. Activiteiten sponsor 
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1. Hoofdsponsor 
 

 Nader te bepalen bijdrage per jaar voor de selectie (eerste en tweede team) 

 Minimaal: aanschaf van shirts  

 Extra mogelijkheden:  

- aanschaf trainingspakken 

- aanschaf inspeelshirts 

- aanschaf tassen 

- beschikbaar stellen van vervoer 

 

Tegenprestatie 

 Logo op shirts en op eventuele overige kleding 

 Vermelding op de websitebanner (www.kvowk.nl) 

 Presentatie ruimte op de website (www.kvowk.nl) 

 Persbericht in regionale krant(en) 

 Persbericht op de website www.kvowk.nl 

 Naam of logo op vrijwel alle communicatie uitingen 

 Naam en logo in het wedstrijdprogramma 

 Plaatsing reclamebord met naam en logo langs het veld 

 Plaatsing van banner tijdens zaalwedstrijden.  

 Uitnodiging voor seizoensafsluiting voor twee personen  

 Het reclamebord en de banner blijft uw eigendom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner langs de lijn bij thuiswedstrijden van OWK 1 en 2 in de zaal  
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2. Kledingsponsor  
 

 Bijdrage € 150,- per sponsoruiting per jaar voor jeugdteam 

 Bijdrage € 150,- per sponsoruiting per jaar voor senioren team buiten de selectie  

 Minimaal: aanschaf van shirts  

 Extra mogelijkheden:  

- aanschaf van trainingspakken  

- aanschaf inspeel / reserveshirts 

 

Tegenprestatie 

 Logo op shirts en/of op overige kleding 

 Vermelding op de websitebanner (www.kvowk.nl) 

 Presentatie ruimte op de website (www.kvowk.nl) 

 Persbericht in regionale krant(en) 

 Persbericht op de website www.kvowk.nl  

 Naam en logo in het wedstrijdprogramma 

 Uitnodiging voor seizoensafsluiting voor twee personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OWK 1 in nieuwe inspeel/reserveshirts van de selectie van OWK. 

http://www.kvowk.nl/
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3. Bordsponsor veld 
 

 Bijdrage € 100,- per seizoen 

 Eenmalige aanschaf reclamebord a € 175,- 

 

Tegenprestatie 

 Reclamebord met afmeting 2,44 x 0,61 langs het veld 

 Vermelding op de websitebanner (www.kvowk.nl) 

 Persbericht op de website www.kvowk.nl 

 Naam en logo in het wedstrijdprogramma 

 Uitnodiging voor seizoensafsluiting voor twee personen 

 Het reclamebord en de banner blijft uw eigendom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OWK E1 veldkampioen, gezamenlijk op de foto met team en bordsponsor Dekker-Struik.  
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4. Korfsponsor 
 

 Bijdrage € 100,- per jaar 

 Eenmalige aanschaf van de korven met de reclame uiting  

 

Tegenprestatie 

 Twee bedrukte korven gebruikt tijdens competitiewedstrijden van de selectie 

 Vermelding op de websitebanner (www.kvowk.nl) 

 Persbericht op de website www.kvowk.nl 

 Naam en logo in het wedstrijdprogramma 

 Uitnodiging voor seizoensafsluiting voor twee personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw logo op de korven die bij de thuiswedstrijden van de OWK selectie 

(OWK 1 en OWK 2) worden gebruikt, zowel in de zaal als op het veld.  
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5. Online sponsor 
 

Sinds oktober 2008 is OWK online en wordt de website door eigen leden, dorpsbewoners en 

tegenstanders goed bezocht. De website is sinds haar bestaan een zeer belangrijk communicatiemiddel 

van OWK. De groei in bezoekers is dan ook sterk waarneem.  

Sinds de onlinedatum van 31 oktober 2008 tot 31 oktober 2012 is onze site meer dan 85.000 keer 

bekeken. In seizoen 2011-2012 25.000 keer en ook dit seizoen zien wij het bezoekersaantal weer 

verder stijgen. Hoewel voorheen de bezoekers voornamelijk uit de directe omgeving kwamen zien wij 

nu, door het spelen in de eerste klasse, dat ook de bezoeken van buiten het Noord Nederland sterk 

groeien 

 Bijdrage € 50,- per jaar 

 

Tegenprestatie 

 Uw logo op de websitebanner 

 Vermelding op de website www.kvowk.nl 

 Persbericht op de website www.kvowk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld www.kvowk.nl 

  

http://www.kvowk.nl/
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6. Sponsor Programmaboekje en Poster wedstrijdprogramma 
 

Het programmaboekje van OWK wordt uitgegeven tijdens de thuiswedstrijden op het veld in 

Oostwold en tijdens de zaalcompetitie in de topsporthal van Leek. De poster met de aankondigingen 

van de wedstrijden van de selectie wordt 3 aansprekende plaatsen opgehangen. 

 Bijdrage € 75,- per jaar 

 

Tegenprestatie 

 Uw logo in het programmaboekje wat iedere thuiswedstrijd van selectie wordt gemaakt. 

 Uw logo op poster voor de aankondigingen van de wedstrijden selectie 

 Verspreiding van de poster op twee aansprekende plaatsen in Oostwold, te weten: Gaveborg, 

Sportcafé, Supermarkt de Gavesuper. 

 Vermelding op de websitebanner (www.kvowk.nl) 

 Vermelding op de website www.kvowk.nl 

 Persbericht op de website www.kvowk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzijde programmaboekje  

thuiswedstrijden selectie OWK 

  

http://www.kvowk.nl/
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7.  Activiteiten sponsor 
 

 Bijdrage nader te bepalen en afhankelijk van de activiteit 

 Sponsor verbindt zijn naam aan bepaalde activiteit georganiseerd door OWK, bijvoorbeeld het 

jaarlijks terugkerende goed bezochte jeugdtoernooi  

 

Tegenprestatie 

 Naam of logo op vrijwel alle communicatie uitingen van de activiteit 

 Vermelding op de websitebanner (www.kvowk.nl) 

 Vermelding op de website www.kvowk.nl 

 Persbericht op de website www.kvowk.nl 

 

  

 

 

 

 

 

 

OWK jeugdtoernooi, spelfragment OWK A1 OWK jeugdtoernooi, prijsuitreiking 

 

 

 

 

 

 

 

Springkussens tijdens Familiedag Kledingkorfbalrace tijdens OWK’s spelinstuif 

 

 

http://www.kvowk.nl/
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TOT SLOT 

Uw steun wordt zeer gewaardeerd door het bestuur, de spelers van OWK, het publiek en de 

korfbalgemeenschap in onze regio! 

De werkgroep sponsoring zal met 

haar vrijwilligers er alles aan doen 

om de publiciteit voor uw bedrijf zo 

goed mogelijk te verzorgen.  

Het enthousiasme waarmee de circa 

90 leden van OWK zich wekelijks 

inzetten voor het korfballen, zal 

alleen maar groter worden met uw steun. Immers, wij bieden onze leden graag een zo goed mogelijk 

programma, accommodatie en ondersteuning aan. En dat gaat alleen met uw steun! 

Graag bespreken we met u de verschillende mogelijkheden voor samenwerking tussen uw organisatie 

en korfbalverenging OWK. 

Werkgroep sponsoring bestaat uit een kerngroep van vijf leden. U kunt desgewenst contact opnemen 

met de leden van de kerngroep via: sponsor-sie@kvowk.nl 

Jan Batteram, Oostwold  Tel 06 12978807   

Erik Boonstra, Tolbert  Tel 06 11345003 

Cons de Mol, Lettelbert  Tel 06 21243382 

Gert Schuitema, Groningen Tel 06 18032315 

Durk Veenstra, Groningen Tel 06 55551507 

 

Sport- en ondernemerschap gaan hand 

in hand. 

mailto:sponsor-sie@kvowk.nl

