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Sponsoring
In een tijd waar de gemeente steeds 
minder subsidies aan sportverenigingen 
verstrekt worden inkomsten uit sponsoring 
steeds belangrijker. In deze brochure 
willen wij u laten zien wat voor soort 
vereniging Nova is, waar zij voor staat en 
eindigen wij met de vraag of ook u sponsor 
van Nova wilt worden.

De Sponsorcommissie
Onder auspiciën van het Nova-bestuur 
opereert de sponsorcommissie. Doel van 
de commissie is het interesseren van 
potentiële sponsoren, het beheren van 
de relatie met bestaande sponsoren en 
zorgen voor een centrale aansturing van 
het Nova-sponsorbeleid.
De sponsorcommissie wil haar taak 
uitvoeren met de volgende visie als 
uitgangspunt:

“De sponsorcommissie van Nova stelt zich 
ten doel om opbrengsten uit sponsoring en 
fondsen te genereren. 
De opbrengsten komen ten goede 
aan de club en haar leden voor 
diverse doeleinden. Er wordt door de 
sponsorcommissie gestreefd naar sterke 
verbintenissen. Samen, loyaal en respect 
zijn de kernwaarden van Nova, deze wil 
de sponsorcommissie bewaken in haar 
samenwerking met sponsoren en fondsen”

De leden
Het belangrijkst van een vereniging zijn 
de leden, zonder hen is er geen bestaans-
recht. Om de leden zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij hun persoonlijke doelen 

zijn ze onder verdeeld in groepen;

• G-atleten (atleten met een beperking)
• Jeugd
• Talenten
• Senioren en masters
• Start to run (“beginners”)
• Wandelaars

Bij de meeste groepen die hierboven 
worden genoemd zal het voor zich spreken 
wie daar toe behoren. Voor de G-atleten en 
talenten is dat misschien minder duidelijk 
daarom voor die groepen een aparte 
vermelding:
G-atletiek
Nova biedt sinds enkele jaren aparte 
trainingen aan voor atleten met een 
beperking. Het is een fantastisch gezicht 
om te zien hoe deze groep atleten, onder 
begeleiding van deskundige trainers 
en daarbij vaak ondersteund door 
verschillende jeugdleden, genieten van 
het sporten bij Nova. Voor deze groeiende 
groep wordt, naast de aparte trainingen, 
ook bij wedstrijden rekening gehouden met 
het niveau van de groep.

Welkom bij A.V. Nova
A.V. Nova (in het vervolg: Nova) is een atletiekvereniging in de gemeente Schagen. 
De meeste leden wonen in de voormalige gemeente Harenkarspel. Nova maakt gebruik 
van een prachtige accommodatie die is gevestigd in het gebied tussen Tuitjenhorn en 
Warmenhuizen waar ook de SIS ijs- en skeelerbaan, zwembad Geestmerend en de 
Harenkarspelhal zich bevinden. Nova is opgericht in 1980. De vereniging biedt ruimte aan 
een ieder om op zijn/haar niveau atletiek te bedrijven.



Talenten
De talenten zijn de atleten die atletiek op een hoog niveau willen 
bedrijven en voor het maximale resultaat gaan. Voor die groep 
realiseert Nova extra trainingsfaciliteiten.
Deze aanpak heeft 
er toe geleid dat 
in de loop der 
jaren diverse Nova 
atleten de landelijke 

top bereikten en hoge ogen gooiden bij 
regionale en landelijke wedstrijden. In 
het verleden waren Sylvia Kruijer en Sven 
Ootjers hier voorbeelden van, nu zijn het 
bijvoorbeeld de hoog springende zusjes 
Linda en Amber Hurkmans.

De vrijwilligers
Nova kan niet zonder vrijwilligers! Ze 
mogen dan ook zeker niet onvermeld blijven in deze brochure. 
De inzet van vrijwilligers is enorm maar daarnaast ook heel divers; een grote groep 
enthousiaste betrokkenen zet zich in om de accommodatie piekfijn te onderhouden, om 
trainingen te geven, om naar wedstrijden te rijden, om evenementen te organiseren, 
om catering tijdens wedstrijden te verzorgen, om het clubblad te maken, om de club te 
besturen enz. enz.
Nova prijst zich zeer gelukkig met deze groep mensen die altijd klaar staat als er een 
beroep op hen wordt gedaan!



De evenementen
Nova is een zeer actieve vereniging wat de organisatie van evenementen betreft. Op- en 
rond de eigen accommodatie vinden met regelmaat weg- baan- en crosswedstrijden 
plaats. Ook de organisatie van de wegwedstrijd  “De Boerenkoolloop” en jaarlijks twee 
loopwedstrijden in het Schoorlse bos is in handen van Nova. Naast hardlopen wordt 
er ook gewandeld. Jaarlijks worden de wandelvierdaagse en de Kompas wandeltocht 
georganiseerd.

Samen trekken bovenstaande evenementen jaarlijks 
duizenden deelnemers en toeschouwers. 
De grootste publiekstrekker is de Boerenkoolloop.  
De wedstrijd met start en finish op de Nova baan voert 
door Tuitjenhorn, Eenigenburg en Warmenhuizen met 
een flink deel van het parcours over de historische 
West-Friese dijk.
Regelmatig worden op de 
Nova accomodatie ook 
wedstrijden voor de cross-

competitie georganiseerd. Op een prachtig parcours op- 
en rond de Nova baan binden dan honderden deelnemers 
uit de regio de strijd met elkaar aan.
Het organiseren van evenementen levert veel publiciteit 
op. Elke keer valt op dat er in een uitstekende sfeer veel 
betrokkenheid is van deelnemers, toeschouwers en dorpsgenoten.

De accommodatie
Nova beschikt over een prachtige accommodatie, 
een mooi geheel van baan en clubgebouw. 
De trainingen vinden plaats op een kunststof 
atletiekbaan. 
In ons mooie clubgebouw is er gelegenheid tot 
omkleden en douchen, ook is er een gezellige 
kantine waar na de training een kopje koffie of thee 
gedronken kan worden. 



Bij evenementen zijn er meerdere 
consumptieve voorzieningen beschikbaar 
en vervult de kantine de rol van centrale 
ontmoetingsplaats.
Ons clubgebouw is door vrijwilligers 
geheel in eigen beheer ontworpen en 
gebouwd. Een deel van onze vrijwilligers 
is ook iedere week in touw om de 
accommodatie “spic en span” te houden!

Ons aanbod

We hopen u met deze brochure een goed 
beeld gegeven te hebben van Nova. Graag 
horen wij van u of we uw interesse hebben 
kunnen wekken om sponsor van Nova te 
worden. In ruil voor uw financiële bijdrage 
kunnen wij u ook iets bieden! U steunt als 
sponsor een  vereniging die zich breed 
inzet voor atletiek liefhebbers in de regio. 
Dagelijks wordt er met veel plezier en inzet 
gesport op onze accommodatie. 



Daarnaast bieden wij in “materiele” zin de keuze uit vier pakketten. De pakketten hebben 
de namen Goud, Zilver, Brons en Basis. Hiernaast vindt u een overzicht van de pakketten 
met de daarbij behorende jaarlijkse kosten.
Graag vernemen wij uw reactie op ons aanbod, binnenkort zullen wij u daarvoor 
benaderen. 
Heeft u eerder vragen en/of opmerkingen dan kunt u daarvoor contact opnemen met één 
van onderstaande personen. 

Yvon Louter  06 4219 8831  
Chantal Kuijs  06 5214 8994
Frans Kroes  06 4784 7623
Jos Hoogeboom  06 1266 8131

Met vriendelijke groeten,
Sponsorcommissie Nova
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Vlaggen/beachbanners 
bij evenementen € 250,-
Vijf gratis trainingen 
voor personeel, 
klanten en partners

Presentatie "Nieuwe 
sponsor bij Nova" in 
Noviteit (clubblad 
dat 6 maal per jaar 
verschijnt)

Tien startbewijzen voor 
Boerenkoolloop en 
Nova boslopen 

€ 500,-



Atletiek vereniging NOVA
Oostwal 33
1749 XK Warmenhuizen
Telefoon: 0226 391 082


