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Even voorstellen
WSSV IJzersterk staat voor Wageningse Studenten Schaatsvereniging
IJzersterk en is op 1 Juni 2010 opgericht. IJzersterk biedt Wageningse
studenten de mogelijkheid om schaatstrainingen te volgen op je eigen niveau,
van beginnend tot ervaren schaatser. Op dit moment heeft onze vereniging
een ledenaantal van 55 leden en we groeien nog ieder jaar!
Schaatsende studenten kunnen zich bij onze vereniging dus ontwikkelen op
zowel technisch en conditioneel vlak, maar IJzersterk gaat verder dan alleen
schaatsen. Ook wordt er gewielrend en hardgelopen binnen onze vereniging en
worden er allerlei ledenactiviteiten georganiseerd. Bovendien wordt er ieder
kwartaal een clubblad uitgebracht. Wat WSSV IJzersterk uniek maakt is de
toegankelijkheid en de combinatie tussen sport en gezelligheid!
Als u ervoor kiest om IJzersterk te steunen, zullen wij uw bijdrage gebruiken om
onze clubkleding voor een lager bedrag aan te bieden. Hierdoor zal deze kleding
door nog meer “IJzersterkers” gedragen worden. Uw steun stelt ons bovendien
in de gelegenheid om nog meer activiteiten voor onze leden en wedstrijden voor
studenten te organiseren.

Met uw hulp kan onze vereniging blijven ontwikkelen en doorgroeien!

IJzersterk in de Winter
Tijdens het winterseizoen, van oktober tot en met maart, zijn wij voor trainingen
te vinden op ijsbaan Triavium, te Nijmegen. Hier worden 4 schaatstrainingen
per week verzorgd, 2 voor de beginnende schaatsers en 2 voor de gevorderden.
De fanatiekere leden zijn bovendien vaak te vinden op Inter-Universitaire
Toernooien (IUT’s), Nederlandse Studentenkampioen-schappen (NSK’s) en
reguliere langebaan- en marathonwedstrijden. Op dit moment hebben wij zelfs
een lid in het landelijke damespeloton rijden! Daarnaast organiseert IJzersterk
ook een jaarlijks trainingskamp, waar een week lang hard getraind wordt op een
ijsbaan in het buitenland. De afgelopen jaren werden onder andere Inzell
(Duitsland) en Collalbo (Italië) aangedaan.

IJzersterk in de Zomer
Ook in de zomermaanden staat IJzersterk niet stil, maar worden de schaatsen
verruild voor skeelers, hardloopschoenen en de wielrenfiets. De skeeler-, fietsen droogtrainingen leggen de basis voor een goede conditie in het
winterseizoen. De Batavierenrace en het fietskamp in de Ardennen zijn de
hoogtepunten van het zomerseizoen. Bovendien worden er door heel het land
skeelerwedstrijden voor studenten georganiseerd, waar IJzersterk doorgaans
ook goed vertegenwoordigd is.

Wedstrijden
De leden van IJzersterk zijn niet alleen te vinden op de schaats- en
skeelerwedstrijden van verenigingen elders in Nederland. IJzersterk heeft de
afgelopen jaren namelijk de kans aangegrepen om zelf ook een aantal van deze
wedstrijdevenementen neer te zetten. Bovendien eindigen we ieder
winterseizoen met de IJzersterk clubkampioenschappen. Hierbij een overzicht
van de door IJzersterk georganiseerde wedstrijden voor studenten:
●
●
●
●
●
●

NSK skeeleren 2014
NSK sprint 2015
IUT skeeleren 2015
NSK Skeeleren 2016
IUT Lange Afstanden & NSK Mass Start 2016
NSK Mass Start IJzersterk Puntenkoers 2018

(Ede)
(Nijmegen)
(Ede)
(Ede)
(Nijmegen)
(Haarlem)

We zijn van plan om dit ook in de toekomst voort te zetten, met minstens één
zelf georganiseerde wedstrijd per jaar!

Sponsoropties Overzicht
Algemeen
Als u ervoor kiest om WSSV IJzersterk te steunen kunnen wij u op verschillende
manieren van dienst zijn. Allereerst zal uw bedrijf mondeling onder onze leden
gepromoot worden. Daarnaast kunt u uw bedrijf terug vinden op de volgende
plekken:
Uw advertentie in/op de:
Nieuwsbrief
Clubblad
Facebookpagina
Website
Mediasponsor

Uw logo op onze:
Schaatskleding
Fietskleding
Promotiemateriaal
Kleding & Accessoire sponsor

12x per jaar
4 x per jaar

Alle opties

Alle opties

Jaarlijkse bijdrage
€ 75,€ 50,€ 125,€ 100,€ 275,-

Jaarlijkse bijdrage
€ 250,€ 150,€ 100,€ 425,-

Wedstrijdevenementen
Per evenement kunnen wij uw bedrijf op de volgende manieren promoten:
Promotie bij evenement:
Logo op het Facebookevenement
Banner ophangen
Advertentie in programmaboekje
Reclameflyer in goodiebags
Omroepen bij de wedstrijd
Evenementensponsor

Bijdrage per evenement
€ 50,€ 50,€ 25,€ 25,€ 25,Alle opties
€ 150,-
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Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt minstens 12 maal per jaar per mail naar alle huidige leden
en oud-leden gestuurd en heeft hierdoor een groot bereik. Leden worden via de
nieuwsbrief op de hoogte gebracht van alle komende activiteiten, wedstrijden
en andere mededelingen.
Clubblad
Ons clubblad, getiteld “Sterk Werk”, wordt op papier naar alle leden verstreken.
Daarnaast zijn alle edities voor leden toegankelijk via de website.
Kleding met uw logo!
Als club bieden wij onze leden
de mogelijkheid om in
IJzersterk-kleding te schaatsen
en daar wordt dan ook massaal
gebruik van gemaakt! Wij
beschikken over schaats-jasjes,
schaatsbroeken,
wedstrijdpakken en marathonpakken (voorbeelden achterin
dit sponsorplan). IJzersterkers dragen de kleding zowel tijdens trainingen, als bij
wedstrijden in het hele land. Ook op de wielrenfiets worden de jasjes regelmatig
gedragen, onze opvallende koeienvlekken kunnen dus overal aangetroffen
worden!

Promotiemateriaal
Onze vereniging beschikt over een gevarieerd aanbod van promotiematerialen.
Dit aanbod verandert nogal eens, maar beslaat momenteel onder andere
hardloopshirts, bidons, sjaals, mutsen
en truien.
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Facebookpagina
De Facebookpagina van WSSV IJzersterk loopt inmiddels al richting de 200
‘likes’ en volgers en heeft vandaar een ruim bereik. De onderstaande foto van
onze Facebookpagina laat zien waar uw logo terecht kan komen:

U vindt onze Facebookpagina via deze link:
www.facebook.com/WageningseStudentenSchaatsVerenigingIJzersterk
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Website
De website is het medium waar leden de meest recente planning vinden. Ook
wordt de website gebruikt om foto’s en verslagen van activiteiten en
wedstrijden te delen. Zoals te zien op de onderstaande foto krijgt uw logo een
prominente plaats op onze website en bovendien een plek op de pagina
“sponsoren” met daar een beschrijving van uw bedrijf

Uw bedrijfsLogo

U bezoekt onze website via de volgende link:
http://www.wssvijzersterk.nl/
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Wedstrijdevenementen
WSSV IJzersterk streeft ernaar om minstens eenmaal per jaar een schaats- of
skeelerwedstrijd te organiseren die toegankelijk is voor studenten uit heel
Nederland. Wij kunnen u op verschillende manieren promoten bij onze
evenementen. U kunt hierbij kiezen voor losse opties of een totaalpakket.
Innovatief
Naast de eerdergenoemde sponsormogelijkheden, staan wij ook altijd open
voor uw ideeën! Heeft u zelf een leuke manier waarop wij uw bedrijf kunnen
promoten? Neem dan vooral contact met ons op!

IJzersterk Schaatskleding
De plek van uw logo op onze kleding staat niet vast, maar kan in overleg met u
worden uitgekozen.

Schaatsjack & Salopette
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IJzersterk Schaatskleding
Wedstrijdpak
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IJzersterk Schaatskleding
Marathonpak
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IJzersterk Fietskleding
Fietsjack & Fietsbroek

We kijken uit naar een goede samenwerking!

