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Voorwoord 
 

Beste meneer, mevrouw, 

 

Voor u ligt de sponsorbrochure van de Groninger Studenten Atletiek Vereniging Vitalis, de 

grootste studenten atletiekvereniging van Nederland! In deze brochure wordt u niet alleen op 

de verschillende sponsormogelijkheden van G.S.A.V. Vitalis gewezen, maar ook op wat het u 

kan opleveren.  

Het sponsorbestand wordt beheerd door de Commissaris Extern, die tevens een bestuurslid 

van de vereniging is. Wij staan open voor uw ideeën en wij maken graag een 

sponsormogelijkheid op maat. Mocht u na het bestuderen van deze brochure interesse of 

vragen hebben, neem dan gerust contact op.  

 

Commissaris Extern  

Inge Salzmann 

extern@vitalis.org  

06-16901089 

 

Promotie- en Sponsorcommissie  

pr-sponsorcie@vitalis.org 

 

Website: www.vitalis.org 

Facebook: GSAV Vitalis 

Instagram: gsav_vitalis 

 

  

mailto:extern@vitalis.org
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G.S.A.V. Vitalis 
Met meer dan 200 leden en ieder jaar een aanwas van 40 tot 60 nieuwe leden is Vitalis de 

grootste studenten atletiekvereniging van Nederland. Bij Vitalis staat de beoefening van de 

atletieksport van recreatief tot nationaal (sub)topniveau centraal. Er is de mogelijkheid om op 

verschillende niveaus en onderdelen trainingen te volgen. Leden van Vitalis, zogenoemde 

Vitalisten, doen mee aan vele wedstrijden en niet zonder succes. Zowel onze damesploeg als 

onze mannenploeg zijn beiden actief in de tweede divisie tijdens de competitiewedstrijden van 

de Atletiekunie. Bovendien is Vitalis al jaren de sterkst acterende studenten atletiekvereniging 

op de verscheidene Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK) atletiek. Van de 

meerdere NSK’s die per jaar worden gehouden, organiseert Vitalis er gemiddeld genomen ook 

één per jaar. Bovendien organiseert Vitalis sinds 2010 de Zac Freudenburg Cross (ZFC) in het 

stadspark, met een gemiddelde deelname van ± 110 hardlopers en de ACLO-Vitalisloop op 

Zernike. Vitalis staat bekend als vereniging die dit soort (grote) evenementen professioneel 

neerzet.  

Naast sport heeft Vitalis als verenging voor studenten ook een sociale kant. Vitalis organiseert 

onder meer een maandelijkse borrel, halfjaarlijkse trainingsweekenden, een jaarlijks 

verenigingsweekend, een jaarlijks gala en diverse andere activiteiten. Vitalis kent met 13 

permanente commissies ook een grote actieve kern van leden die voorgenoemde activiteiten 

en nog veel meer mogelijk maken. De sociale cohesie die hierdoor ontstaat zorgt ervoor dat 

de verspreiding van informatie binnen de verenging erg soepel verloopt. Ook heeft Vitalis een 

prachtige website die erg flexibel is wat betreft promotiemogelijkheden. De website heeft een 

groot bereik doordat alles wat Vitalis onderneemt via de facebookpagina wordt gedeeld en 

vervolgens wordt gelinkt naar de website. Daarnaast is de website geoptimaliseerd voor 

zoekmachines. 
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Over G.S.A.V. Vitalis  
Als studentenvereniging bieden wij u toegang tot een grote groep jonge talentvolle mensen. 

Van de leden van Vitalis studeert 66% aan de Rijksuniversiteit Groningen, 20% aan de 

Hanzehogeschool en 14% is gelieerd aan overige instanties of reeds afgestudeerd. Op deze 

manier zijn zij potentieel hoogopgeleid. De leden van Vitalis volgen in hoge mate verschillende 

studies, waardoor er voor veel organisaties toegang is tot een passende interessante groep 

studenten. Hieronder is de verdeling per faculteit te zien van de leden van Vitalis. 
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Sponsoring bij Vitalis 
Binnen Vitalis zijn er verschillende sponsormogelijkheden om uw bedrijf te profileren. Uw logo 

of advertenties kunnen kenbaar worden gemaakt aan de hand van een reclamebord rond de 

baan, op de website of op één van de andere mediaforums. Daarnaast biedt Vitalis de 

mogelijkheid tot het geven van clinics. 

Vitalis is een actieve vereniging die veel binding kent met haar leden, dit zorgt ervoor dat de 

leden bewust en betrokken zijn bij haar sponsoren, wat ervoor zorgt dat u een hoog rendement 

kan halen uit uw sponsoring. 
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Reclameborden 
Vitalis biedt uw bedrijf de mogelijkheid een reclamebord rondom de atletiekbaan in het 

Stadspark te laten plaatsen. Deze atletiekbaan wordt door diverse sportverenigingen gebruikt 

zoals Groningen Atletiek, Team 4-mijl, G.S.S.V. Tjas, G.S.T.V. Tritanium, G.V.A.V. Rapiditas, 

en natuurlijk G.S.A.V. Vitalis. Bij elkaar hebben deze verenigingen ongeveer 1500 leden. Elke 

dag van de week vinden er meerdere trainingen plaats voor verschillende doelgroepen zoals 

de doorsnee werkende man en vrouw (van 20-70 jaar oud), studenten, kinderen, maar ook 

nationaal en internationaal bekende atleten (bijv. Thijmen Kupers, 800m loper). Dit betekent 

dat uw reclamebord gezien zal worden door een algemene vertegenwoordiging van de 

Nederlandse bevolking die ondanks hun gezonde interesse in atletiek dezelfde behoeften en 

benodigdheden heeft als elke andere Nederlander.  

Verder is de atletiekbaan vrij toegankelijk voor het publiek en zijn er ook mensen die af en toe 

individueel op de baan trainen. Daarnaast vindt er op de atletiekbaan jaarlijks meerdere 

wedstrijden plaats, waaronder de Martinibokaal en de (finish van de) Bommen Berendloop. Al 

met al bent u er als bedrijf dus van verzekerd dat uw bord regelmatig gezien wordt door een 

breed en interessant publiek. 

 

G.S.A.V. Vitalis biedt uw bedrijf de volgende contractopties voor het plaatsen van een 

reclamebord: 

 

Contractduur Prijs per jaar Totale contract kosten 

1 jaar € 500,- € 500,- 
2 jaar € 350,- € 700,- 
3 jaar € 300,- € 900,- 
4 jaar € 275,- € 1100,- 
5 jaar € 250,- € 1250,- 

 

Wanneer u een van bovenstaande contracten afsluit, bent u ervan verzekerd dat: 

• Uw reclamebord door een professionele drukker wordt gemaakt en bedrukt. Als 

materiaal zal er 6mm dik Trespa gebruikt worden met de afmetingen 2.42m x 0.81m 

(BxH). Trespa is erg sterk, duurzaam, en stevig materiaal en is daarom ook de norm 

voor reclameborden langs sportvelden. Het reclamebord zelf blijft na 

contractbeëindiging eigendom van Vitalis.  

• U slechts de print hoeft te kiezen: wij regelen de rest (het bord, de bedrukking, en de 

bevestiging). 

• Wij voor uw bord een mooie plek rondom de atletiekbaan zoeken. Mocht u hier zelf 

inspraak in willen dan is dit in overleg mogelijk.  
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Clinics 

Naast de fysieke uitingen biedt Vitalis de mogelijkheid om als bedrijf deel te nemen aan 

(meerdere) looptrainingen. Gedurende de clinics ervaren de teamleden hoe een professionele 

hardlooptraining verloopt en worden tips gegeven over verantwoord trainen, juiste schoenen, 

kleding en eventueel voeding en andere relevante hardloopzaken. Deze clinics worden 

verzorgd door ervaren atleten binnen de vereniging en kunnen op verschillende manieren 

worden ingezet.  

Mocht u als bedrijf deelnemen aan een bedrijvenloop, dan kan Vitalis u een trainingsschema 

op maat aanbieden. Door specifiek te trainen voor de te lopen afstand worden de prestaties 

aanzienlijk verbeterd. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan techniek, om 

blessurepreventief te werk te gaan. De schema’s worden op maat gemaakt. Dat wil zeggen 

dat samen met u het aantal trainingen, de ideale locatie, het tijdstip en het te kiezen einddoel 

wordt bepaald. 

Behalve specifieke trainingen voor een bedrijvenloop bieden we ook losse trainingen. Vanuit 

het kader van gezonde bedrijfsvoering kan Vitalis bijdragen aan een betere gezondheid van 

uw collega’s. De trainingen zullen op basis van loopniveau en doel vorm worden gegeven.  

 

Opties trainingen Prijs 

1 training € 75,- 
Set van 3 trainingen € 150,- 
Set van 5 trainingen € 225,- 
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Wedstrijden 

Vitalis organiseert ieder jaar een paar wedstrijden, waardoor een Nederlands Studenten 

Kampioenschap (NSK) en de Zac Freudenburg Cross (ZFC). 

De Zac Freudenburg Cross is een jaarlijks terugkerend evenement dat plaatsvindt in januari. 

Deze crosswedstrijd door het stadspark van Groningen trekt veel hardlopers uit stad en 

omgeving. Deelnemers komen vaak uit de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Voor 

zowel kinderen als volwassenen is er een geschikte loopafstand, waardoor elke leeftijdsgroep 

goed vertegenwoordigd is! Soms organiseren we ook het Nederlands Studenten 

Kampioenschap Cross. Dan trekt de cross studenten uit heel het land. 

Het Nederlands Studenten Kampioenschap omvat jaarlijks meerdere wedstrijden, zoals het 

NSK meerkamp, NSK weg en NSK baan, waarvan Vitalis er één organiseert. Deze wedstrijd 

trekt studenten uit het gehele land naar Groningen, waardoor het een ideaal evenement is om 

uw bedrijf landelijke bekendheid te geven. 

Aangezien we streven naar een zo groot mogelijk deelnemersveld is promotie van de 

wedstrijden van groot belang. De NSK’s en ZFC beschikken over een eigen website, een 

Facebookpagina en Instagram. Daarnaast wordt er actief geflyerd bij loopjes in de provincies 

Groningen, Friesland en Drenthe, waaronder de 4Mijl. Daarnaast verspreiden we posters op 

verschillende locaties in de stad Groningen. 

Elk jaar proberen we weer succesvolle en gezellige wedstrijden neer te zetten! Hulp van 

welwillende sponsoren is hiervoor onmisbaar! Dit kan met een (klein) geldbedrag, maar ook 

met goederen of diensten! 

Indien u geïnteresseerd bent een NSK of de ZFC te sponsoren zijn er de volgende eventuele 

sponsoruitingen: 

• Uw logo/naam staat op het startnummer; 

• Uw logo/naam is aanwezig op de website en op sociale media; 

• Uw logo/naam staat op flyers en posters; 

• Mogelijkheid tot ophangen van een vlag/banner tijdens de wedstrijddag.  

Bovendien kunt u zelf ook aanwezig zijn op de wedstrijddag. 

• Uw logo/naam staat op de commissiekleding. 

Dit alles zorgt voor naamsbekendheid onder de studenten en andere deelnemers. De prijzen 

voor de sponsoruitingen gaan in overleg. Er kan ook gecombineerd worden tussen meerdere 

sponsoruitingen. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in sponsoring van deze wedstrijd, neem dan contact op met 

de Commissaris Extern (extern@vitalis.org). Zij zal u dan in contact brengen met de commissie 

om de mogelijkheden te bespreken.  

mailto:extern@vitalis.org
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Mediaforums 
Vitalis beschikt over verscheidene mediaforums, waarbij het mogelijk is een advertentie, link, 

logo, kort artikel of een filmpje te plaatsen. Een aantal mediaforums is extern, een aantal intern. 

Tot de externe mediaforums behoren onze website, Facebookpagina en Instagram. Van deze 

drie is de website het meest bezocht met ongeveer 150.000 bezoekers per jaar. De website 

wordt dagelijks bijgehouden en zowel leden als geïnteresseerden bezoeken regelmatig de 

website, omdat hierop alle informatie te vinden is. Wij bieden u de mogelijkheid om een banner 

te plaatsen op de site of een tekst, filmpje of vacature te plaatsen bij het ‘Laatste nieuws’. De 

Facebookpagina heeft meer dan 500 volgers en onze Instagram heeft meer dan 300 volgers. 

Wij bieden u de mogelijkheid om op deze sociale media een bericht te plaatsen van uw bedrijf. 

Tot de interne mediaforums behoren ons clubblad ‘Het Ei’ en de nieuwsbrief. Het Ei wordt vijf 

keer per jaar uitgegeven en zowel in gedrukte vorm als in online vorm binnen de vereniging 

verspreid. In het Ei staan alle belangrijke mededelingen, activiteiten, wedstrijden, verslagen, 

adviezen en nog veel meer. Het is dan ook een graag gelezen blad van onze leden. Ook wordt 

er iedere maand een professionele nieuwsbrief naar alle leden en donateurs gestuurd. Middels 

deze nieuwsbrief houden wij onze leden op de hoogte van het belangrijkste nieuws binnen de 

vereniging. 

In onderstaande tabel zijn alle mogelijkheden voor zowel de interne als externe mediaforums 

weergegeven. 

 

Opties mediaforums Prijs 

Website, 150.000 bezoekers per jaar 
Banner met link per kwartaal   

- Per jaar     
Advertentie op ‘Laatste nieuws’ pagina  

 
€ 75,- 
€ 250,- 
€ 75,- 

Externe Facebookpagina, ± 500 volgers € 75,- 
Instagram, ± 650 volgers € 75,- 
Clubblad het Ei, 5 uitgaves per jaar 
Advertentie of logo, halve pagina  

• 1x 

• 5x  
Advertentie of logo, hele pagina 

• 1x 

• 5x   

 
 
€ 75,- 
€ 250,- 
 
€ 100,- 
€ 400,- 

Nieuwsbrief, ± 250 leden en ± 20 donateurs 
Advertentie per uitgave 

 
€ 40,- 
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Hoofdsponsor 
Tot slot is er nog de mogelijkheid om hoofdsponsor te worden. Wanneer u als bedrijf interesse 

heeft om hoofdsponsor te worden van Vitalis, dan kunt u contact opnemen met de commissaris 

extern om de mogelijkheden door te spreken. 

 

 

Conclusie 
Hopelijk heeft u middels deze brochure een goed beeld kunnen krijgen van G.S.A.V. Vitalis. 

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact opnemen. 

 

Inge Salzmann 

Commissaris Extern der G.S.A.V. Vitalis 

Extern@vitalis.org 

06-16901089 

 

www.vitalis.org 

 

 

mailto:Extern@vitalis.org
http://www.vitalis.org/

