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                                 GTV Ammerzoden 



INLEIDING  

GTV Ammerzoden werd in 1988 in Ammerzoden als gymnas<ekvereniging opgericht en is al meer 
dan 30 jaar een begrip in Ammerzoden en de regio. GTV Ammerzoden staat inmiddels al lang niet 
meer alleen voor recrea<ef en presta<egericht turnen maar heeJ ook met freerunning en de 
springgroepen een breed aanbod van gymsporten. Dat alles onder de paraplu van de KNGU.  
Met ruim 180 enthousiaste sporters is GTV één van de grootste clubs van Ammerzoden en omgeving. 
GTV geniet vooral bekendheid door haar talentontwikkeling in de turnselec<e en behaalde resultaten 
van sporters op district en landelijk niveau. Onze turnster LoPe Kolff bereikte in de derde divisie de 
halve finale van het NK. Jikke van de Wiel  bereikte zelfs in de eerste divisie de halve finale NK. 
Intussen is de vereniging gestart met invulling te geven aan een nieuwe missie met als doel de 
sportbeoefening in Ammerzoden/Maasdriel te bevorderen en opnieuw ambi<euze GTV turnsters 
naar een hoog niveau en uiteindelijk de Nederlandse kampioenschappen te brengen. Jonge 
gymnasten dromen van goud en waarom niet na de successen van bijvoorbeeld Epke Zonderland en 
Sanne Wevers op de Olympisch spelen van respec<evelijk 2012 en 2016. Het bereiken van een hoog 
niveau gaat echter niet vanzelf, om succes te hebben moet er uren in de sporthal getraind worden. 
Ook alleen vele uren trainen zijn niet toereikend om de top te halen. Financiële ondersteuning en de 
juiste mensen en middelen zijn minstens zo belangrijk.  

 



MISSIE 

Gymnas<ekvereniging GTV Ammerzoden bevordert ac<eve sportbeoefening. Dit doen wij door in 
Ammerzoden en omgeving gezellige, plezierige maar ook veilige, uitdagende gymsport aan te bieden. 
en met behulp van gekwalificeerde trainers en begeleiders het onze ambi<euze leden mogelijk te 
maken te excelleren op hun eigen ambi<eniveau. 

Het is onze missie om alle doelgroepen uit de regio op een enthousiaste en uitdagende manier te 
laten bewegen in een veilige en duurzame omgeving! 

VISIE 

Gymsport (turnen, freerunning en springen) wordt als breedtesport, demonstra<esport en 
wedstrijdsport beoefend, aaankelijk van persoonlijke voorkeuren en ambi<es. Zo zijn turnen, 
trampolinespringen en ritmische gymnas<ek Olympische wedstrijddisciplines. De meeste 
sportbeoefenaars bij GTV doen turnen, freerunning en springen voor bewegingsplezier, gezelligheid, 
gezondheid en sociale contacten. De sporten vinden plaats in groepsverband (lesgroepen of teams) 
en staan in het teken van gezamenlijke ac<e, elkaar aanmoedigen en samenwerken vanuit een veilige 
context. Gymsport (turnen, freerunning en springen) staat voor expressie en lef. Gymsport is 
innova<ef en eigen<jds. Zo zijn springen en freerunning rela<ef nieuwe, maar sterk groeiende 
verschijningsvormen. Gymsport is educa<ef en al<jd fair play. Gymsport maakt de samenleving 
sterker en socialer. GTV Ammerzoden is een verbindende schakel voor de jeugd en jongvolwassenen 
in het dorp en omgeving. In de Bommelerwaard (gemeente Maasdriel en Zaltbommel) zijn ruim 900 
leden gebonden aan een turnvereniging.  



 

DOELSTELLINGEN  

Op basis van bovenstaande missie en visie heeJ de vereniging een aantal doelstellingen 
geformuleerd.  
 
1. GTV wil aanjager zijn van sport en bewegen in Ammerzoden/Maasdriel. GTV is dichtbij in de 
diverse kernen en heeJ een breed aanbod. GTV is er voor iedereen.  

2. Team GTV. Wij doen het allemaal samen. Onze leden, ouders/familieleden, coaches, juryleden, 
bestuur, vrijwilligers, ondersteuners en sponsoren zijn langdurig aan elkaar en aan GTV verbonden. 
Team GTV staat voor gezelligheid, plezier, sociale contacten en spor<eve presta<es.  

3. GTV is maatschappelijk verankerd en staat midden in de samenleving. GTV is een maatschappelijk 
verantwoorde, innova<eve en ondernemende verbinder.  

4. Team GTV gaat voor Goud. GTV is een pladorm voor groei en toppresta<es. Daarbij herkennen, 
erkennen en ontwikkelen wij ambi<eus talent.  

5. Realisa<e van een nieuw Thuis in de gemeente Ammerzoden. Een mul<func<oneel en innova<ef 
gymsportcentrum en een ontmoe<ngsplaats voor leden, ouders/familieleden, coaches, bestuur, 
juryleden, vrijwilligers, ondersteuners, sponsoren, en voor maatschappelijke en spor<eve partners.  



Spor<eve doelstellingen 2021  

1. Turnen Dames: Minimaal één turnster deelnemend aan de Nederlandse Kampioenschappen 

 2. Turnen Dames: Finaleplaatsen bij district kampioenschappen voor junioren en jeugd  

3. Turnen Dames: Een verenigingsteam die kansrijk is voor een district kampioenschap 

4. Turnen Jongens: Het oprichten van een turngroep voor jongens/mannen 

5. Springen: Het uitbouwen van de springgroep in twee volwaardige groepen  

6. Freerunning: Het uitbouwen van de freerunning groepen en deelneming in wedstrijdverband 

ONTWIKKELINGEN 

Met ruim 180 leden behoort GTV tot de grootste Gymnas<ekvereniging van de Bommelerwaard en is 
een van de grootste sportverenigingen van Ammerzoden/Maasdriel. GTV heeJ de ambi<e om de 
beste gymnas<ekvereniging van de Bommelerwaard te worden. En dit niet alleen op het gebied van 
talent ontwikkeling van onze sporters maar ook in de kwaliteit van onze lessen en de materialen die 
we gebruiken. GTV richt zijn organisa<e hier volledig op in. De vereniging wil groeien in het aantal 
contact momenten per sporter en in samenwerking met de KNGU bouwen aan de ontwikkeling van 
een professionele vereniging. Een nieuwe (turn)sporthal is hiervoor noodzakelijk.  

Als eerste zal onderzoek verricht moeten worden naar de financiële haalbaarheid van een eigen 
sporthal. Ook zullen de diverse stakeholder benaderd worden om de vereniging te ondersteunen in 
de realisa<e hiervan.  
Binnen de vereniging moet een doorlopende carrièrelijn ontwikkeld worden waarin talentvolle 
gymnasten kunnen doorstromen naar een hoger niveau. De vereniging ziet hierin de kans om het 
sportklimaat naar een hoger niveau te <llen en de verbindingen tussen breedte- en topsport te 
versterken.  
Gymnas<ekvereniging GTV wil haar maatschappelijk rol nog verder versterken. De samenwerking met 
de (lagere)scholen in de omgeving zijn hierbij een enorme belangrijke pijler. In de op<ek van GTV 
moet ieder kind de kans krijgen om deel te nemen aan sportac<viteiten. Mede om die reden heeJ 
GTV veel waardering voor de financiële ondersteuning van de gemeente van kansarme kinderen 
d.m.v. het betalen van contribu<es e.d. 
Bij GTV zijn we voortdurend bezig met de ontwikkeling van onze sporters. We scheppen de 
omstandigheden voor de sporters om het beste uit zichzelf kunnen halen zowel op selec<e als 
recrea<ef niveau en willen we ons sportaanbod aan alle kinderen van Ammerzoden/Maasdriel 
aanbieden.  



WAAROM SPONSOREN? 

In de turnsport wordt voortdurend gewerkt aan het ontwikkelen van talenten. Dat gebeurt ook bij 
GTV. We bieden goede omstandigheden en veel mogelijkheden voor ambi<euze gymnasten om zich 
verder te ontwikkelen en het maximale te halen uit hun sportcarrière. Maar het verwezenlijken van 
die ambi<es kost geld. Omdat GTV haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeJ in de 
gemeenschap van Ammerzoden/Maasdriel behoort de contribu<e van haar leden tot de laagste van 
Nederland. Dit willen we graag zo houden om iedereen de kans te geven te kunnen sporten. Immers 
gymsport is de basis van iedere sport en biedt de mogelijkheid tot een leven lang bewegingsplezier. 
Het is voor ons als vereniging niet mogelijk de vereniging draaiende te houden en de spor<eve 
ambi<es te verwezenlijken alleen op basis van de contribu<es. Daarom zijn we heel blij met onze 
huidige sponsoren. Maar GTV is ook opzoek naar nieuwe sponsoren om de nodige voorzieningen 
binnen de vereniging te financieren en zich eventueel voor meerdere jaren aan ons willen verbinden.  

SPONSOR MOGELIJHEDEN 

Zonder de inkomsten verkregen via sponsoring is de vereniging niet in staat haar spor<eve 
doelstellingen te halen en de sporters de faciliteiten te bieden die nodig zijn om te kunnen acteren op 
een hoog niveau. Elke sponsor zal zijn eigen beweegredenen hebben om te sponsoren maar wanneer 
u GTV sponsort heeJ u de mogelijkheid om uw naamsbekendheid te vergroten en/of te 
onderhouden. De vereniging heeJ gekozen om verschillende pakkePen aan te bieden van “vriend 
van” tot hoofdsponsor. Zo kan iedereen kiezen voor het pakket dat het beste bij hem/haar of het 
bedrijf past.  

Het sponsorprogramma voor de komende periode is bedoeld om voor de gehele vereniging financiële 
ondersteuning te vinden. Van de Breedtesport tot de Topsport, van Springen tot Freerunning. Verder 
willen we de komende jaren de basis leggen voor de juiste faciliteiten die nodig zijn om onze 
Gymnasten op een hoger niveau te <llen. Onderstaand vindt u de verschillende sponsor- en andere 
ondersteuningsmogelijkheden. Uiteraard kan in onderling overleg hiervan worden afgeweken om tot 
maatwerk te komen. 



Donateur  

Als opa’s, oma’s, ooms, tantes, vrienden, belangstellende of gewoon als betrokken inwoner 
van Ammerzoden/Maasdriel is er de mogelijkheid om GTV (extra) te ondersteunen. 

Inleg vanaf € 15,00  

Tijdsduur 1 jaar 

Vrienden van GTV  

Voor u als par<culier is GTV is gestart met het oprichten van een vriendenclub. Deze club 
heeJ als doel de hele vereniging extra financiële steun te verlenen. Doelstelling van deze club 
is “het financieel ondersteunen van alle ac<viteiten rondom de gymsport binnen de 
gymnas<ekvereniging GTV Ammerzoden”.  

Inleg € 50,00  

Tijdsduur 1 jaar  

Gedurende een jaar wordt uw naam vermeld 
op een speciale pagina op onze website. 

Subsponsor van GTV  

Het aantal subsponsors is niet gelimiteerd. Naast de hoofdsponsors levert u een grote 
financiële bijdrage aan de vereniging en heeJ u diverse mogelijkheden om exposure te 
behalen. GTV Ammerzoden heeJ een groot bereik, uw naambekendheid zal toenemen en u 
profiteert van de goede sponsorui<ngen van GTV. 

 
      Inleg tot € 250,00 

      Tijdsduur 3 jaar 

Gedurende de loop<jd wordt uw naam en 
logo vermeld op een speciale pagina op onze 
website en vermelding op een opvallend bord 
in sporthal De Treffer, vermelding in onze 
nieuwsbrief, 1x gra<s een adverten<e op onze 
website en 1 dagdeel per jaar gra<s gebruik 
van onze sporthal. 



Hoofdsponsors  

De hoofdsponsors nemen een bijzonder plaats in. Als hoofdsponsors steunt u in belangrijke 
mate de spor<eve ambi<e van de Gymnas<ekvereniging GTV Ammerzoden. U krijgt daarom 
veel terug voor deze sponsering zoals prominente posi<es voor goede publiciteit en naams- 
verbinding aan de vereniging. Als hoofsponsors draagt u in belangrijke mate bij aan de 
structurele ondersteuning van de sporters en de vereniging. Als hoofdsponsor investeert u 
samen met de vereniging in de ambi<es die de vereniging heeJ gesteld. 

      Inleg vanaf € 250,00 

Tijdsduur 3 jaar 

Uw bedrijfsnaam en log zal zichtbaar gemaakt 
worden op een opvallende reclamebord in de 
sporthal, <jdens evenementen of wedstrijden 
op een groot spandoek aan de buitenzijde 
van sporthal en vermeldt worden op onze 
mailing en nieuwsbrief.  

Prominente vermelding met logo op de 
homepagina van onze website,  

3x gra<s een adverten<e op onze website,  

1 dagdeel per jaar gra<s gebruik van de 
sporthal  

Facilitair sponsor 

Wilt u GTV financieel ondersteunen om goede en veilige materialen aan te schaffen?  
Dat kan! U kunt hierbij denken aan apparatuur, springplanken trampolines, maPen etc.  
Tevens organiseert GTV gedurende het seizoen diverse toernooien, evenementen en clinic’s. 

Ook hierbij kunt u financieel, maar zeker ook als vrijwilliger een steentje bijdragen. 

      Inleg uw bijdrage 

Tijdsduur onbeperkt 
Uw kunt materialen, kleding en toestellen 
sponseren, maar ons ook ondersteunen 
d.m.v. het leveren van diensten, vervoer, 
incidentele hulp, etc. 

Graag verwijzen wij u naar bijgaand formulier (inleveren bij de trainers of via onze website) waarop u 
kunt aangeven waarmee u GTV wilt ondersteunen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Bestuur GTV Ammerzoden 



GTV Ammerzoden        

   Uw bijdrage 
Uw contactgegevens 

Naam  __________________________________________________________________ 

Adres  __________________________________________________________________ 

Postcode __________________________________________________________________ 

Woonplaats __________________________________________________________________ 

E-mailadres __________________________________________________________________ 

Telefoon __________________________________________________________________ 

Bijdrage 

[   ] Ik word donateur       € 5,00 per jaar 

[   ] Ik word vriend van GTV Ammerzoden    € 50,00 per jaar 

[   ] Ik word subsponsor       € ______ per jaar 

[  ] Ik word hoofdsponsor     € ______ per jaar 

[  ] Ik doneer eenmalig      € ______ eenmalig 

[  ] Ik meld mij aan als facilitair sponsor en/of vrijwilliger …………………………… 

MachDging 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging mach<ging aan GTV Ammerzoden om uw bijdrage af te 
schrijven van: 

IBAN nummer: ______________________________________________________________ 
Vult u de juiste tenaamstelling van het rekeningnummer in: 

Naam _____________________________________ Plaats _________________________________ 

 

Handtekening voor akkoord: _________________________________  


