Sponsoring Peanuts/Mini’s:
Peanutbasketball is een initiatief van de Nederlandse Basketball Bond. Peanutbasketball
wordt gespeeld op een half veld, 3-3 op 2 baskets. Het laat beginners (jongens en meisjes)
toe om te LEREN SPELEN. Peanutbasketball tussen 5 en 10 jaar is geen resultaatgerichte
activiteit, maar een procesgerichte activiteit. Dit wordt bereikt door het aanpassen van de
context (aantal spelers en de grootte van het speelveld). Dit zorgt voor meer succesbeleving
en spelplezier.
Het Peanut/Miniteam speelt geen volledige competitie maar een competitie in toernooivorm.
Dit betekent dat er maar een aantal zaterdagen (ochtend of middag) per seizoen een
toernooi is. De toernooien worden, onder leiding van de NBB, beurtelings door de
deelnemende verenigingen georganiseerd. Zo organiseert BV Second Dribble minimaal één
keer per seizoen een toernooi in Hardenberg.
In het team Peanuts/Mini’s ligt de toekomst van de vereniging (jong geleerd is oud gedaan).
Het team bestaat uit basisschoolleerlingen uit de groepen 4-5-6. Aan de hand van een
kennismakingsprogramma op de basisscholen wil BV Second Dribble deze groep bereiken
en enthousiast maken voor het basketball.
De sponsoring bestaat uit een wedstrijdtenue conform bovenstaand voorbeeld voor een
termijn drie jaar (i.v.m. de levensduur van het tenue) en een wedstrijdbal per jaar gedurende
de sponsoring.
Het bedrag voor het eerste jaar bedraagt € 750,00 voor een team bestaande
10 speelgerechtigde spelers en omvat de kosten voor een tenue inclusief bedrukking (logo
sponsor, logo vereniging, rugnummer op shirt en BTW) en een wedstrijdbal, maat 5.
De overige twee jaar levert de sponsor de peanuts/mini’s een
“Spalding All Star Pro in/outdoor 250 size 5” wedstrijdbal,
voor een bedrag van € 50,00







De sponsor van de peanuts/mini’s heeft recht op:
● een vermelding op de website van BV Second Dribble inclusief een link naar uw eigen
website
● een vermelding van de bedrijfsnaam (logo) op het shirt van het tenue;
● een vermelding in een regionaal dagblad met foto;
● een teamfoto;
Naast deze vorm van wedstrijdtenuesponsoring bestaat ook de mogelijkheid tot aanvullende
sponsoring van trainingspakken en (sport) rugtassen.

