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BC ARTA 
Basketbalclub ARTA, wat staat voor Always Ready To Attack, is dé basketbalvereniging van de 

gemeente Steenwijkerland. De vereniging bestaat nu bijna 50 jaar en heeft een rijke historie. In de 

tijd van de militaire basis in Havelte én Steenwijk was het een populaire club bij Amerikaanse 

soldaten. 

Tegenwoordig biedt ARTA ‘onderdak’ aan ongeveer 50 lokale basketballiefhebbers, die samen drie 

wedstrijd spelende teams (Heren 1, Onder 18 en Onder 16) en twee recreantenteams (Onder 12 en 

Dames recreanten) vormen.  

De teams trainen en spelen van september tot mei in sporthal De Waterwijck in Steenwijk. Na de 

reguliere competitie (en als het weer het toelaat) zijn veel leden te vinden op de basketbalveldjes in 

de gemeente. 
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Bijzondere ontwikkelingen 

Kinderen met een autismestoornis 
In 2015 kwamen wij in contact met Stichting Empower. Deze stichting heeft als doel om kinderen 

met een autisme-spectrum stoornis te laten sporten bij reguliere sportteams. Uit een onderzoek 

onder de kinderen aangesloten bij de stichting kwam naar voren dat basketbal tot de meeste 

favoriete sport behoorde. 

Natuurlijk waren deze kinderen van harte welkom bij BC ARTA. Na in eerste instantie onder 

begeleiding van medewerkers van Empower te hebben getraind, waar de coaches van BC ARTA de 

nodige handvatten kregen aangereikt, trainen de kinderen nu zelfstandig bij onze reguliere teams. 

Een fantastische ontwikkeling, waar wij erg trots op zijn. 

Damesteam 
Vanaf komend seizoen heeft BC ARTA gelukkig wee de beschikking over een damesteam. Na enkele 

jaren zonder damesteam hebben een aantal enthousiaste moeder en oud-leden (weer) de weg 

gevonden naar de sporthal. Zij zullen in eerste instantie recreatief trainen op maandagavond. Veel 

dames hebben echter al aangegeven op te staan voor competentiedeelname. 

Waarom zou u juist BC ARTA moeten sponsoren? 
Basketbal is één van de meest populaire sporten ter wereld. De sport komt uit Amerika waar het in 

1891 is bedacht door James Naismith. Deze leerkracht uit Massachusetts kreeg van de schoolleiding 

de opdracht een spel te verzinnen voor de leerlingen. Vanwege de strenge winter was het namelijk 

niet mogelijk om buiten te sporten. Uiteindelijk bevestigde hij twee perzikmanden aan het balkon op 

ieder einde van de sportzaal en basketbal was geboren. 

In Nederland spelen er op dit moment ongeveer 40.000 mannen en vrouwen competitief basketbal 

bij diverse clubs. Echter veel meer mensen spelen basketbal op basketbalpleintjes door het hele land.  

De populariteit van basketbal stijgt echter snel door de uitzendingen van de Amerikaanse en 

Nederlandse profcompetities op Ziggo Sport en door plaatsing van het Nederlandse mannenteam 

voor het EK in 2015. 

BC ARTA faciliteert het basketbal in heel gemeente Steenwijk en hier zijn wij trots op.  Wat maakt ons 

zo bijzonder? 

- BC ARTA bevordert de integratie door de wereldwijde herkenbaarheid van de sport. Iedereen 

is welkom, ongeacht welke levensovertuiging! 

- Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, van 8 tot 58. 

- Wij geven kosteloos clinics op lagere- en middelbare scholen; 

- Ieder lid draagt binnen onze club zijn of haar steentje bij. We helpen elkaar bij het fluiten, 

tafelen en vervoer van & naar wedstrijden. 

- Bij ons staat respect hoog in het vaandel. Respect voor jezelf en voor een ander; 

- Winnen is mooi, plezier is belangrijker! Natuurlijk willen wij winnen, maar dit mag nooit ten 

koste gaan van het plezier! 
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Public Relations 

Website 
Onze website is naast een informatiebron voor leden ook een informatiebron voor externen. Op de 

website worden wekelijk nieuwsberichten geplaatst en men vindt er o.a. de wedstrijdplanning van de 

verschillende teams. 

Facebook 
Naast de website zijn wij ook actief op Facebook. De Facebookpagina wordt gebruikt voor het 

aankondigen van wedstrijden en evenementen. Ook vindt men er wedstrijdverslagen van de 

verschillende teams. Ten slotte wordt Facebook gebruikt om nieuwtjes en weetjes uit het basketbal 

te plaatsen. 
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Media 
Onze vereniging is elke week zichtbaar en hoorbaar in de lokale media. Elke week worden de 

wedstrijdverslagen geplaats óp de website van en afgedrukt ín de Steenwijker Courant en regelmatig 

wordt er aandacht besteed aan BC ARTA. 

  

Tevens zijn wij elke zondag live in de uitzending van RTV SLOS, waar de Heren 1 wedstrijd van 

afgelopen weekeinde worden besproken. Ook zijn wij twee keer per jaar te gast in de studio, waar 

het komende en/of afgelopen seizoen worden besproken. 
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Accommodatie 
Na jarenlang te hebben gespeeld in De Meenthe mogen wij het sportcomplex de Waterwijck aan de 

Gagelsweg 25 nu al een aantal jaren onze thuisbasis noemen.  

Dit moderne sportcomplex dat zowel een sport- als een zwemgedeelte omvat delen wij met o.a. 

volleybalvereniging Steevast en waterpolovereniging Steenwijk ’34. 

 

Zoals gezegd zijn wij na de reguliere competitie regelmatig te vinden op de diverse basketbalveldjes 

in de gemeente, met als “centrale hub” De Groene Long in Steenwijk. 
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Vormen van sponsoring 
Wat is sponsoring nu eigenlijk? De marketing zegt het volgende: 

Onder sponsoring verstaan een wederkerige overeenkomst, waarbij de ene partij 

(u, de sponsor) een op geld waardeerbare prestatie levert en waarbij de andere 

partij (wij, BC ARTA) de gesponsorde communicatiemogelijkheden verschaft, 

direct of indirect voortvloeiende uit de vak beoefening, welke overeenkomst is 

gericht op profijt voor beide partijen. 

Reclame op de site 
Op de website bieden wij u de mogelijkheid om uw logo te plaatsen met een link naar uw website. 

Investering: €50,- per jaar 

Reclame of folders bij aankondiging activiteiten 
Wanneer u een evenement wil sponsoren, zoals ons jaarlijks Oliebollentoernooi, Taartentoernooi of 

andere evenementen of toernooien, dan zal uw logo in de alle communicatie rondom deze 

evenementen worden opgenomen. 

Investering: €50,- per evenement 

Reclame rond het veld  
Wilt u tijdens onze thuiswedstrijden zichtbaar zijn rond het veld? Wij bieden u meerdere 

mogelijkheden 

Roll-up banner 
 

 

Een presentatiesysteem van 100 cm x 200 cm waarop u uw boodschap kwijt kunt. 

Investering: €150,- per jaar (dat komt neer op slechts €5,- per wedstrijd) 
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Doekreclame 

 
Uw boodschap op een reclame doek van 200 cm x 100 cm 

Investering: €175,- per jaar (dat komt neer op slechts €5,80 per wedstrijd) 

Wedstrijdbal 

 

Een traditie in het basketbal; het sponsoren van de wedstrijdbal. Tijdens de aankondiging van de 

wedstrijd op sociale media en op onze website noemen wij uw naam als sponsor van de wedstrijdbal. 

Ook voor aanvang van de wedstrijd wordt uw naam omgeroepen als sponsor van de wedstrijdbal. 

Investering: €50,- per wedstrijd 
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Wedstrijdtenue 
Wanneer u zowel bij thuis-als uitwedstrijden zichtbaar wilt zijn, dan behoort het sponsoren van het 

wedstrijdtenue ook tot de mogelijkheden. Wij dragen graag uw beeldmerk of bedrijfsnaam op onze 

tenues.  

 

Hoe gaat het in zijn werk? Wij vragen u als sponsor(en) om de tenues voor een team aan te schaffen. 

Deze tenues zal het team vervolgens drie jaar dragen tijdens alle wedstrijden (zowel in de 

competitie,  tijdens toernooien en tijdens diverse clinics die wij op scholen geven). 

Wij verhuren deze tenues vervolgens aan onze leden, die een x bedrag per maand betalen. 

Wat zijn de voordelen hiervan? 

- Uniformiteit: Onze teams lopen allemaal in dezelfde tenues. 

- De spelers dragen altijd nette broekjes en shirtjes op maat. 

- Leden hoeven niet in één keer een heel tenue aan te schaffen, maar betalen een bedrag per 

maand. 

- De risico voor diefstal en schade ligt bij de vereniging. 

- Wij als verenging genereren op deze manier inkomsten die wij weer kunnen investeren in de 

vereniging. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de aanschaf van nieuwe ballen, het 

organiseren van toernooien en/of het kunnen vergoeden van gediplomeerde trainers om zo 

ARTA naar een hoger plan te brengen. 

Investering: De investering voor u is eenmalig de aanschafkosten van 12 tenues á €840,- Inc. BTW, 

wat neer komt op €663,60 Excl. BTW. Voor deze investering bent u drie jaar de sponsor van dit team, 

wat dus neer komt op €221,- per jaar. Dit bedrag omvat het volledige tenue (shirt + broek), bedrukt 

volledig bedrukt met nummering en uw bedrijfsnaam. 

Als we dit omrekenen naar het aantal wedstrijden, dan bent u voor ongeveer €10,- per maand drie 

jaar lang met uw naam en/of beeldmerk verbonden aan een team. 

Wij hebben op dit moment drie teams die u kunt sponsoren te weten, Heren 1, Under 18 en Under 

16. 
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Scheidsrechter tenue 
 

 

Ook het sponsoren van de scheidsrechters tijdens onze thuiswedstrijden behoort tot de 

mogelijkheden. Tijdens een basketbalwedstrijd lopen er altijd twee scheidsrechters rond. 

Investering: €250,- voor een periode van 3 jaar.   

Donatie 
Wij kunnen ons voorstelen dat uw meerwaarde voor het sponsoren van onze vereniging ligt in de 

netwerkmogelijkheden met andere sponsoren, relaties en genodigden van de club tijdens 

wedstrijden en speciale evenementen. 

Daarom bieden wij u de mogelijkheid om een (meer)jaarlijks bedrag te doneren aan de club. U zult 

samen met de andere sponsoren  uitgenodigd worden tijdens wedstrijden en VIPD-gast zijn bij 

toernooien en speciale evenementen. 

Ook zullen wij regelmatig sponsorbijeenkomsten houden waar u onder het genot van een hapje en 

een drankje naar hartenlust kunt netwerken. Ook willen wij u graag kennis laten maken met 

basketbal door bijvoorbeeld clinics voor u te verzorgen, 3x3 toernooien met andere ondernemers te 

organiseren en een bezoek aan een wedstrijd van bijvoorbeeld Donar of Landstede. 
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Bent u geïnteresseerd geraakt? 
Wij hopen dat u door ons sponsorplan geïnteresseerd bent geraakt in onze mooie vereniging en u 

bereidt bent ons met uw financiële middelen te ondersteunen. 

Wij maken graag een afspraak met u! 

BC ARTA 
Postadres: 

De van der Schuerenstraat 7 

8331 BD, Steenwijk 

Bezoekadres: 

Sporthal de Waterwijck 

Gagelsweg 25 

8331 CM Steenwijk 

info@bcarta.nl 

Patrick Ploeger (Voorzitter) T. 06 27547160 

Emiel Bezembinder (Penningmeester) T. 06 51805887 
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