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DEVONA

AMBITIE
•

Groei

•

Trainingsfaciliteit in
eigen beheer

Devona Wateringen is een lokale, veelzijdige
gymnastiekvereniging in de Gemeente Westland. Zowel
recreatie-turn(st)ers als selectie-turn(st)ers, welke
presteren op landelijk niveau, bieden wij een passende
plek. Met veel passie, energie en inzet verzorgen het
technische team, bestuur, vrijwilligers en betrokkenen
een veilig sportklimaat voor alle leden.

Recreatie
Medio 2019 telt de vereniging ruim 400 leden, waarvan 250
recreatieleden. Met een verdere stijging van deze afdeling
waarborgen we een zo effectief mogelijke inzet van onze
faciliteiten en continuïteit van lessen. Op die manier blijft het
haalbaar om iedereen een passend plekje te bieden, jong en
oud(er).

Selectie
De selectieafdelingen van Devona hebben een explosieve
ontwikkeling doorgemaakt. Van kleine, regionale speler hebben
wij ons ontwikkeld tot een professionele club die op alle
wedstrijdniveaus vertegenwoordigd is. Zowel regionaal als op
landelijk niveau. De professionalisering heeft de afgelopen jaren
een impuls gegeven aan het niveau van de selecties en heeft
zelfs geresulteerd in verschillende Nederlands kampioenen.
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(SOCIAL) MEDIA

STATISTIEKEN 2020
Instagram 1e, 2e & 3e divisie
Aantal volgers:
Aantal likes per post:

24.500
1.000

Facebook Devona (club)
801 personen vinden dit leuk
815 personen volgen Devona
Website
Bezoekers per jaar:
Bezoeken per jaar:

25.000
100.000

Email Nieuwsbrief Devona
Aantal ontvangers:
Aantal subscibers:
Leespercentage

874
667
60%

Social media
Devona is actief op diverse Social media kanalen; Instagram,
Facebook, YOUTUBE, Twitter. Met de groei van onze vereniging
groeit ook het bereik, het belang en de impact van onze digitale
aanwezigheid. De statistieken laten zien dat de exposure per
maand groeit! Enkele kerncijfers op dit gebied zijn in de kantlijn
weergegeven. en overzicht van de statistieken/exposure is links
weergegeven.
Website
De website www.devona.nl wordt actief bezocht. We hebben
een specifieke sponsorpagina waar onze sponsoren zich kunnen
presenteren. Daarnaast worden er sponsoracties weergegeven
en is er crowdfunding voor het realiseren van nieuwe
materialen.
Media
Devona zoekt actief de lokale media op én wordt tegelijkertijd
regelmatig benadert voor zowel lokale & regionale items over
behaalde resultaten van onze selectie, de ontwikkelingen
binnen onze vereniging als het gaat om bestuur,
ruimtebehoefte, onze vrijwilligers en activiteiten die
spraakmakend. Zo is onze eind demo geroemd in diverse media
en vakbladen.

DEVONA
GYM- EN TURNVERENIGING
Een greep uit de nieuwsitems 2019:

Charlotte Valstar, Devona
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HOOFDSPONSOR
Als hoofdsponsor bent u dé sponsor van onze
vereniging en haar gymnasten. De hoofdsponsor
draagt in belangrijke mate financieel en/of materiaal
bij aan structurele ondersteuning van onze sporters.
Als hoofdsponsor is er ruimte voor een enorme
exposure binnen én buiten onze vereniging.
HOOFDSPONSOR

€3000,- per jaar voor minimaal 3 jaar

• Naamdrager hoofd-trainingslocatie Wateringen in
communicatie uitingen zoals nieuwsbrief, Social en media;
• Exposure via onze sponsorwebsite & (Social) media door
gebruik van bedrijfsnaam & logo;
• Uw logo op een prominente plaats in de digitale
nieuwbrief (minimaal 4x per jaar);
• Eenmaal per jaar een item over uw bedrijf in de
nieuwsbrief.
• Prominente plaats voor uw reclame-uitingen tijdens
diploma turnen (3 keer per jaar), activiteiten en
einddemo. Reclameborden, vlaggen, banieren zijn
toegestaan en worden geleverd door de sponsor. Type,
formaten en aantallen nader overeen te komen.
• Advertentieruimte in programmaboekje van einddemo;
• Uw logo op Devona-kleding (o.a. trainingspakken
selectieleden, T-shirts train(st)ers en tassen;
• Vrije toegangskaarten tot diploma turnen, activiteiten &
einddemo voor een nader af te stemmen aantal
personen.
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SUB-SPONSOR
Als Subsponsor bent u een van de meerdere
structurele sponsoren die onze vereniging een warm
hart toe draagt. Door de mogelijkheden binnen onze
vereniging, neemt de naamsbekendheid van uw
onderneming lokaal én regionaal al snel toe.
SUBSPONSOR

€500,- per jaar voor minimaal 3 jaar

Als Subsponsor profiteert u van lokale en regionale
exposure, middels website, nieuwsberichten en
Social media. Ook tijdens diploma turnen,
einddemo & overige activiteiten wordt uw logo
gezien.

• Exposure via onze sponsorwebsite door gebruik van
bedrijfsnaam & logo;
• Uw logo in de digitale nieuwbrief (minimaal 4x per jaar)
• Eenmaal per jaar een item over uw bedrijf in de
nieuwsbrief.
• Reclame-uitingen tijdens activiteiten en einddemo. Het
reclamebord wordt geleverd door de sponsor. Type,
formaat nader overeen te komen.
• Advertentieruimte in programmaboekje bij einddemo.
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VRIENDEN VAN DEVONA
Als vriend van Devona zorgt u ervoor dat onze
vereniging kan groeien en bloeien. Zo schaffen wij met
uw donaties materialen aan, kunnen we de juiste
trainers aan ons binden en worden er leuke
activiteiten georganiseerd! We kunnen niet zonder
Vrienden van Devona, u maakt het verschil voor onze
turn(st)ers!
VRIEND VAN DEVONA

€100,- per jaar

• Exposure via onze sponsorwebsite door gebruik van
bedrijfsnaam & logo.

DEVONA
GYM- EN TURNVERENIGING

CROWDFUNDING
Devona is trots te kunnen zeggen dat we een mooie
selectie eigen materialen hebben. Zo bieden we onze
turn(st)ers optimale trainingsfaciliteiten. Materialen
zijn kostbaar qua onderhoud en vervanging. Ieder jaar
laten we onze materialen keuren zodat onze
turn(st)ers veilig kunnen turnen. Om ons assortiment
turnmaterialen op orde te houden zijn we een
crowdfundingsactie gestart. Op onze website
www.devona.nl vindt u een up-to-date overzicht van
de benodigde materialen. Doneert u ook een bedrag
om onze materialen op orde te houden? Doneren kan
al vanaf €5,-!

