Informatiebrief
voor
sponsoren
Gymnastiek- en Dansvereniging Hellas Hoevelaken heeft ruim
driehonderd leden. Onze professionele leiding verzorgt lessen in:
Turnen:
Gym :
Dans :

recreatie vanaf 6 jaar en selectie actief met wedstrijden t/m de 5e divisie
peuter- en kleutergym, g-gym (6-18 jaar) en gym extra (6-12 jaar)
recreatie vanaf 5 jaar actief met lokale - en regionale optredens en selectie
actief met lokale -, regionale - en landelijke optredens en wedstrijden

Turnen
Vanaf de leeftijd van zes jaar kunnen kinderen bij ons turnen. Onder leiding van
gediplomeerde trainers krijgen onze leden de bewegingen op de verschillende onderdelen
brug ongelijk, balk, sprong en vloer steeds beter onder de knie. Veel kinderen mogen
meedoen aan wedstrijden. Onze selectie komt uit in verschillende divisies tot en met de
5e divisie.
Peuter- en kleutergym
Goed bewegen is belangrijk voor ieder kind. Daarom leggen we in de gymgroepen de
basis voor de grondvormen van bewegen, zoals gooien, vallen, duikelen en klimmen.
Daarnaast leren kinderen spelenderwijs om rekening met elkaar te houden en om samen
te werken. Met die basis kunnen kinderen ook goed terecht bij andere sportverenigingen.
G-gym en gym extra
We hebben vier groepen voor aangepast sporten, waarin kinderen met een motorische
achterstand of geestelijke - of lichamelijke handicap op hun eigen niveau kunnen sporten
en zelfvertrouwen krijgen. Wij zijn trots als onze leden van deze afdeling doorstromen naar
reguliere sporten.
Dans
In verschillende leeftijdscategorieën en op verschillende niveaus kan er gedanst worden.
De dansers laten zien wat ze geleerd hebben tijdens Najaar in Hoevelaken, Dorpsdag,
Hellas Jazz-it-up en op de regionale Dansdag Putten. Veel groepen doen mee aan de
Demogyjada’s georganiseerd door de KNGU. We zijn al enkele jaren uitgenodigd voor de
landelijke Theaterdemogyjada en voor Gelderland Danst! Voor tieners hebben we
Clipdance. En voor wie niet wil meedoen aan optredens, is er Conditiedans.
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Onze
evenementen

Jaarlijks organiseren we diverse evenementen voor onze leden, waar u
als sponsor ook zichtbaar kunt zijn.
Hellas Clubkampioenschappen en Demolessen
De clubkampioenschappen zijn voor alle meiden van de recreatie en van de (voor)selectie
turnen. In deze wedstrijden kan ieder lid aan familie, vrienden en bekenden laten zien wat
zij in het afgelopen jaar heeft geleerd op het gebied van turnen. Iedereen wordt op eigen
niveau ingedeeld en elke deelnemer krijgt aan het eind een presentje. De leden van Ggym en gym extra hebben in hun eigen les een Demo-les voor publiek, zonder een
wedstrijdelement.
Hellas Pietengym
Onze leden tot en met acht jaar worden ieder jaar op een woensdagmiddag door
Sinterklaas en zijn Pieten uitgenodigd in sporthal Ridderspoor. Zo'n honderd kinderen
gaan aan de slag op verschillende toestellen, leren een dans en treden op voor de Sint.
De Sint maakt de winnaars bekend van de kleurwedstrijd en de Pieten verblijden ieder
kind met een zakje pepernoten. De kinderen van de G-gym ontvangen de Sint tijdens hun
reguliere les.
Optredens tijdens Dorpsdag en Najaar in Hoevelaken
Onze dansjeugd is regelmatig te zien in Hoevelaken. Ze danst op het podium tijdens de
Dorpsdag en geeft tijdens Najaar in Hoevelaken een optreden op De Brink. Hiermee
profileert Hellas Hoevelaken zich goed als vereniging.
Hellas DanceBattle
In het najaar is er voor alle belangstellenden een DanceBattle. Het is een creatieve battle
waarbij dansers hun zelfgemaakte dansen laten zien. Uiteraard voor een deskundige jury
en publiek. Een groeiend spektakel zowel voor toeschouwers als deelnemers.
Hellas Jazz-it-up
Als afsluiting van het seizoen tovert de afdeling Dans sporthal Ridderspoor om tot een
heus theater. Alle dansgroepen samen verzorgen een avondvullend programma voor
ongeveer driehonderdvijftig toeschouwers. Familie, vrienden, bekenden en overige
belangstellenden zien alle dansen de revue passeren.
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Materialen
en
kleding
Onze sporthal Ridderspoor bevat alleen de meest basale materialen.
Voor een goede gym- of turnles zijn speciale en dure toestellen nodig
die jaarlijks gekeurd moeten worden. Voor de veiligheid wil Hellas
Hoevelaken gebruik maken van veel soorten landingsmatten.
Voor een goede dansscholing is een barre nodig en ook is een ruimer
budget nodig om kleding voor optredens aan te schaffen.
Klein materiaal
Om de gymlessen extra aantrekkelijk te maken, werken we vaak op muziek. Hellas
Hoevelaken gebruikt klein materiaal zoals parapluutjes, softballen, linten en dergelijke.
Veel is aanwezig in de zaal of wordt gemaakt van kosteloos materiaal. Maar soms wil de
gymafdeling graag iets nieuws aanschaffen.
Tumblingbaan
In de gym- en turnlessen wordt regelmatig de tumblingbaan gebruikt. De huidige is bijna
afgeschreven. Hellas Hoevelaken wil graag een nieuwe. Deze wens kost zo'n 6.000 euro.
Daarom is uw sponsorbijdrage meer dan welkom.
Veiligheid verhogen
Hellas Hoevelaken let erg op de veiligheid bij alle oefeningen. Om de kans op ongelukken
verder te verkleinen, willen Hellas Hoevelaken graag extra landingsmatten, spankoorden
en een balkverbreder.
Barre
Voor het oefenen van dansposes heeft Hellas Hoevelaken een barre nodig. Die zit niet in
sporthal Ridderspoor. De constructie in de vloer moet nog worden aangebracht. Deze
aanschaf kost zo'n 3.000 euro. Dit wil Hellas Hoevelaken bekostigen uit sponsorgelden.
Kleding voor dansoptredens
Hellas Hoevelaken heeft een uitgebreide collectie basiskleding, maar wil ook graag nieuwe
kleding aanschaffen voor nieuwe dansen en verschillende attributen die de dansafdeling
gebruikt bij een dans. De dansgroepen bestaan vaak uit vijftien tot twintig personen die
uniform gekleed moeten gaan. Ook schaft Hellas Hoevelaken regelmatig make-up aan,
waarmee de expressie en sfeer van een dans kracht wordt bijgezet.
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Onze
sponsormogelijkheden
Draagt u Hellas Hoevelaken een warm hart toe en wilt u onze lessen,
evenementen en/of materialen sponsoren, dan kan dat. Hieronder staan
de mogelijkheden genoemd en wat u van ons als tegenprestatie kunt
verwachten voor uw bijdrage.
Club van:

Brons

Zilver

Goud

€ 25

€ 50

€ 100

€ 250

€ 500

€ 1.000

x

x

x

x

x

x

Uw naam wordt vermeld in de
programmaboekjes**

x

x

x

x

x

Uw naam wordt vermeld op het raam
van de Hellas-ruimte in sporthal
Ridderspoor

x

x

x

x

x

U wordt op de hoogte gehouden van
Hellas Hoevelaken via de digitale
Nieuwsbrief

Uw naam wordt vermeld op de Club
van 100-pagina van de website

x

Uw naam wordt vermeld op de
sponsorpagina van de website

x

Uw logo wordt vermeld op de
sponsorpagina van de website

x

Uw logo wordt vermeld op de
sponsorpagina van de website, met
link naar uw eigen website

x

U krijgt twee vrijkaarten voor Hellas
Jazz-it-up

x

Uw logo is zichtbaar op ons
sponsorbord dat wij gebruiken bij onze
evenementen
U wordt een keer per jaar
geïnterviewd voor onze digitale
Nieuwsbrief

x

x

x

x

x

x

x

x

Onze dansers komen een keer
optreden tijdens uw beurs of
x
bedrijfsfeest *
* uiteraard in overleg ** van Hellas Jazz-it-up en de Hellas DanceBattle
De sponsoring is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging, per kalenderjaar. Sponsoring kan ook in natura.
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