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Het profiel van de vereniging 

 Een levendige schietsportclub waar plezier, 
sportiviteit en ambiance hand in hand gaan. 

 De Schietsport vereniging “de Grensstreek Belfeld” 
bestaat sinds 1991 en vierde in 2016 haar 25 jarig 
bestaan.  

 In de afgelopen jaren heeft de club een belangrijke 
positie ingenomen in het sportieve en 
maatschappelijke leven van jong en oud Venlo en 
omgeving.  

 Dat geldt zowel voor de actieve sportbeoefenaar, de 
amateur als ook de coach, trainer, begeleider, 
toeschouwer en trouwe fans. 
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Ambitie van de club 

 De komende jaren wilt de club van Nationaal niveau groeien naar 
Internationaal niveau en vooral investeren in de jeugd.  

 De eerste stappen zijn hierin gemaakt en zijn hierdoor dan ook erkend door: 
 TopSport Limburg als TopSportvereniging en  
 Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie als het éérste Regionale Training 

Centrum in Nederland. 
 Samenwerking met Topsport TalentSchool Den Hulster Venlo 

 Onze aandacht gaat 
uit naar talentontwikkeling en 
het enthousiasmeren van jeugd 
 en volwassenen in en rondom  
Venlo voor de Olympische  
schietsport.  

 Internationale aansluiting 
wordt gemaakt door 
organisatie van unieke 
Internationale  
Teamwedstrijden. 
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Videoclip 
Met een doel voor ogen! … 
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Sportieve uitdaging 

 Het is de uitdaging om alle leden optimaal te ondersteunen bij 
hun sportieve uitdagingen.  

 Door te zorgen voor goede begeleiding, trainers en het ter 
beschikking stellen van schietsportmaterialen wilt de club er voor 
zorgen dat er meer sporters op Nationaal en Internationaal 
niveau gaan presteren. 

 Tevens op een leuke manier het beste uit de schietsport te halen. 
 Uiteraard staat het hebben van plezier in de sport en vereniging 

voorop. 
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Onze jeugd is de toekomst! 

 In de komende jaren streven wij er naar om meer jeugd op hoger 
niveau te kunnen laten deelnemen. 

 De jeugdopleiding heeft dan ook onze speciale aandacht en krijgt 
training van professionals die zich bewegen in de (Para)-
Olympische Schietsportbeoefening. 

 De club is op zoek naar partners die net zoals zij geloofd in haar   
ambities. 

 We willen de aanwezige kwaliteit maximaal benutten, het 
ontwikkelen van zoveel mogelijk sportplezier op een zo hoog 
mogelijk niveau. 
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Join de club in ons sponsorplan 

 Sponsoring speelt een belangrijke rol bij het realiseren 
van de ambities van “de Grensstreek” 

 Daarom zijn wij opzoek naar sponsoren & vrienden 
die de club wilt steunen bij het bereiken van onze 
doelen. Nu en in de toekomst. 

 Wij willen blijven ontwikkelen en innoveren om op elk 
niveau onze leden te ondersteunen bij hun sportieve 
ambities en prestaties. 
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Wat levert sponsoring u op? 

 Met de verschillende sponsormogelijkheden kunt u
uw commerciële doelen realiseren.

 Diverse advertentie mogelijkheden, en op maat,
actieve programma’s verhogen uw
naamsbekendheid en leiden tot nieuwe leads voor
uw bedrijf.

 Het netwerk van “de Grensstreek” is binnen en
buiten de schietsport ongekend.

 Sportsponsoring wordt als zeer positief ervaren. 
Ons netwerk verbindt uw merk, uw bedrijf in 
relatie tot hun favoriete sport en 
vrijetijdsbesteding als iets waar zij zelf voor 
hebben gekozen.
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Verbinden aan de club 

 Er zijn verschillende manieren waarop u zich 
kunt verbinden aan de club: 
 Platina Hoofsponsor 
 Goud Hoofdsponsor 
 Zilver Sponsor 
 Brons Sponsor 

 Een sponsorschap betekent het verbinden van 
uw commerciële doelstellingen aan de waarden 
van schietsportvereniging de Grensstreek. 
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Hoofdsponsor optie PLATINA 

PLATINA HOOFDSPONSOR € 2500/eenmalig 
 Naam op voorkant van schietbaan 
 Logo op kleding 
 Uiting op het scoreformulier 
 Uiting aan voorzijde accommodatie 
 Logo en link op website 
 Logo op beeldkrant in de kantine 
 Jaarlijkse verrassing 
 eenmalig bedrag € 2500,00 
 contractduur 10 jaar 
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GOUD SPONSOR € 650/jaar 
 Logo op kleding 
 Uiting op het scoreformulier 
 Reclamebord in accommodatie 
 Logo en link op website 
 Logo op beeldkrant in de kantine 
 Logo op communicatie uitingen vereniging 
 Jaarlijkse verrassing 
 bedrag per jaar € 650,00 
 contractduur 3 jaar 
 eenmalige kosten tenue incl. bedrukking € 450,- 

Sponsor optie Goud 
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ZILVER SPONSOR € 350/jaar 
 Kleiner logo op kleding (mouw) 
 Reclamebord in accommodatie 
 Logo en link op website 
 Logo op beeldkrant in de kantine 
 Jaarlijkse verrassing 
 bedrag per jaar € 350,00 
 contractduur 3 jaar 
 eenmalige kosten tenue incl. bedrukking € 350,- 

Sponsor optie Zilver 
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BRONS SPONSOR € 100/jaar 
 Reclamebord in accommodatie 
 Logo en link op website 
 Jaarlijkse verrassing 
 bedrag per jaar € 100,00 
 contractduur 3 jaar 
 eenmalige kosten reclamebord € 100,00 excl. opmaak 

Sponsor optie Brons  
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De schietsport 

 Schietsport is een echte individuele port! Het is echter een sociale, gezonde en 
respectvolle Olympische sport. Die niet alleen landelijk maar vooral lokaal een 
maatschappelijke rol vervult. 

 De prestaties en precisie in de schietsport zijn tegenwoordig zo gestegen dat het 
beoordelen van een score niet meer visueel gedaan kan worden. Het zogenaamd 
schieten op een kaartje, waarbij achteraf alle kaartjes visueel beoordeeld worden en 
een totaalscore wordt afgegeven is niet meer mogelijk op topsportniveau. 

 Door deze prestatieverbetering in de schietsport heeft een verfijning in het vaststellen 
van een score plaatsgevonden van volle punten naar tienden van punten. Vergelijkbaar 
met hardlopen, waarbij tijdregistratie in het verleden op 10-den van seconden ging en 
tegenwoordig op 100-ste van seconden. 

 Om Internationale sporttoernooien te kunnen blijven organiseren kan beoordeling van 
schietsportresultaten niet meer visueel plaatsvinden maar dient middels een 
Elektronisch score systeem of Elektronische doelen te worden gedaan. 

 Voordeel van zo’n systeem is dat de sporters direct na elk schot hun behaalde 
individuele resultaat in 10-den zien, welk voorheen alleen in totalen aan het einde van 
een wedstrijd kon.  

 Ook de toeschouwers lokaal en via het Internet kunnen met dit soort systemen real-
time de wedstrijd schot voor schot van elke deelnemer gelijktijdig volgen. Als gevolg 
hiervan wordt door toepassing van Elektronische score systemen de schietsport uit 
haar anonimiteit gehaald en net zo visueel gemaakt als b.v. tegenwoordig binnen 
atletiek het speerwerpen, discus en kogelstoten. 

 Schietsportvereniging de Grensstreek behoort tot de hofleveranciers van de Nationale 
Kernploeg van Nederland. Wij zijn ook een van de gezondste clubs van Nederland. 
Daar zijn we trots op! 
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Het einde 
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https://www.facebook.com/svdeGrensstreek
https://www.facebook.com/svdeGrensstreek
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