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U en Aris Leeuwarden - a dreamteam!    

• Een groot zakelijk netwerk

• Avondje uit voor het hele gezin

• Veel zichtbaar in en buiten de regio

• Maatschappelijk betrokken



Wij bieden u het volgende: 

•  vijf businessclubkaarten voor het gehele seizoen 

 (inclusief beker en play-offs)

•  logovermelding op diverse uitingen

•  link met logo op de website

•  toegang tot de businessclub

•  onbeperkt koffie en thee + hapjes na afloop in de 

 businessclub

•  toegang tot alle sponsoractiviteiten

•  eenmaal per seizoen wedstrijdsponsor (vermelding in 

 programma en tijdens de wedstrijd)

•  1/4 pagina advertentie in het Aris Magazine

•   eenmaal per seizoen 25 extra businesskaarten (wedstrijd in 

overleg, met uitzondering van play-offs)

•  optioneel: extra exposuremogelijkheden (bijv. boarding)

Uw bijdrage: € 3.000,- per seizoen (exclusief BTW), 

contractduur twee jaar

partnership
 
Van businessclublid tot maatschappelijk 

partner. Van supplier tot broeksponsor. 

Van netwerkpartner tot boarding. Aris 

biedt diverse mogelijkheden, voor 

iedereen is er een passend aanbod:

1. Aris Businessclub

2. Aris Partner

3. Aris Industry

4. Aris Cares

5. Exposuremogelijkheden

6.  Kennismakingsarrangement

De businessclub heeft een eigen ruimte 

(met zicht op de zaal) en een aparte

tribune met prima zitplaatsen. De 

businessclub organiseert verschillende 

bijeenkomsten rondom de thuis-

wedstrijden van Aris, waar leden elkaar 

in een informele setting beter kunnen 

leren kennen. Sprekers, buffetten, 

presentaties, er wordt veel georgani-

seerd. Daarnaast zijn er ook buiten 

de wedstrijden om diverse activiteiten.

Aris Leeuwarden
Aris Leeuwarden speelt al meer dan tien jaar onafgebroken met veel succes in de Dutch Basketbal League, de Eredivisie van 
Nederland. Het team staat onder auspiciën van Stichting Top Basketbal Friesland (STBF), die zorg draagt voor de organisatie, 
de financiën en de commerciële ondersteuning. Aris is een stabiele topclub, die in het seizoen 2012-2013 grote successen kende. 
Aris bereikte in dat seizoen de finale van de play-offs en de halve finale van de Nederlandse beker. In de laatste acht seizoenen 
bereikte Aris maar liefst zeven keer de play-offs en vier maal de halve finales van de beker, een prima prestatie. Aris biedt een
gezellig avondje uit voor het hele gezin en beschikt daarnaast over een toegankelijk zakelijk netwerk van vooral Friese publieke 
en private bedrijven/organisaties. Aris heeft daarnaast ook een maatschappelijk programma, waarbij de basketbalclinics op 
basisscholen het meest bekend zijn.

Wij bieden u het volgende:

•  twee businessclubkaarten voor het gehele seizoen 

 (inclusief beker en play-offs)

•  naamsvermelding in het programmaboekje

•  link met logo op de website

•  toegang tot de businessclub

•   onbeperkt koffie en thee + hapjes na afloop in de 

 businessclub

•  toegang tot alle sponsoractiviteiten

•  eenmaal per seizoen 5 extra businesskaarten (wedstrijd in   

 overleg, met uitzondering van play-offs)

•  optioneel: extra exposuremogelijkheden (bijv. boarding)

Uw bijdrage: € 1.200,- per seizoen (exclusief BTW), 

contractduur twee jaar



Aris is in de zomer van 2016 gestart met een nieuw 
initiatief, het platform Aris Industry. Een netwerk van 
grote, betrokken, regionale partners uit de publieke 
en private sector. Een netwerk van bedrijven en organi-
saties die elkaar versterken. Met (top)basketbal als 
fundament, facilitator, visitekaartje en sportieve afzender. 
Aris Industry verzorgt eigen netwerkbijeenkomsten. 
Rondom de wedstrijden van Aris, maar ook buiten het 
basketbal om (voor, tijdens en na het seizoen). De deel-
nemers zijn samen het boegbeeld. De partners werken, 
naast de collectieve activiteiten, ook op individuele basis 
samen en ontplooien daarbij eigen initiatieven. 

Wij bieden u het volgende: 

Aris Industry

•  viermaal per jaar een eigen bijeenkomst
•  medeverantwoordelijk voor het inhoudelijke programma en de projecten
•  mogelijkheid tot een eigen bijeenkomst bij een wedstrijd met 25 eigen relaties
•  logovermelding bij alle activiteiten en evenementen
Aris 

•  vijf businessclubkaarten voor het hele seizoen (inclusief beker en play-offs)
•  logovermelding op diverse uitingen

•  logovermelding op het TV-bord en link met logo op de website
•  reclamebord langs het veld
•  toegang tot de businessclub en alle sponsoractiviteiten
•  onbeperkt koffie en thee + hapjes na afloop in de businessclub
•  tweemaal per seizoen wedstrijdsponsor (vermelding in programma en tijdens de wedstrijd)
•  1/1 pagina advertentie in het Aris Magazine
•  eenmaal per seizoen 25 extra businesskaarten (wedstrijd in overleg)
•  optioneel: extra exposuremogelijkheden (bijv. logovermelding op het veld of op de kleding)

Uw bijdrage: € 5.000,- per seizoen (exclusief BTW), contractduur 2 jaar. 

Voeding

Dienstverlening

Bouw

Maakindustrie

Basketbal 
Basketbal is een sport waar het na 1 minuut geen 0-0 meer is, een sport die de hal 
qua intensiteit uitspat. Basketbal is een vriendelijke sport, waar opa’s en oma’s met 
hun kleinkinderen komen en waar sponsors 1 op 1 met elkaar zaken doen. Basket-
bal is ook een sport die in elk gymnastieklokaal wordt gespeeld en garant staat 
voor veel actie en beweging. Ieder kind kan het spelen, ieder kind vindt het leuk. 
Basketbal leeft in Leeuwarden. Er is veel aandacht van publiek en pers. Aris heeft 
een positief imago en staat bekend als een club met een warm hart, waar topsport 
wordt gecombineerd met maatschappelijke betrokkenheid. Met basketbal kan je je 
positief profileren, zeker in de eigen regio. Binnen Friesland is de mediaaandacht 
voor basketbal erg hoog, maar er is ook landelijke aandacht via het sportkanaal 
van Ziggo en Studio Sport.

Aris heeft, onder de noemer Aris Cares, oog voor haar maatschappelijke 
functie. Al vele jaren geven de spelers van Aris vrolijke, actieve en dynamische 
basketbalclinics op de basisscholen in heel Friesland. Ruim een uur wordt er 
gerend, gedribbeld, geschoten en vooral veel bewogen. Met een heuse All Star 
Game aan het eind waar de hele klas het tegen de twee spelers van Aris 
opneemt. Gegarandeerd feest op school. De deelnemende klassen mogen 
daarna met de hele klas gratis een wedstrijd bezoeken.

Aris werkt nauw samen met De Friesland Zorgverzekeraar aan het project 
Sport op Basisscholen en is daarnaast ambassadeur van het Jeugdsportfonds. 
Ook geeft Aris in Leeuwarden e.o. tientallen clinics, met de nadruk op de 
zes aandachtswijken. Een maatschappelijk partner kan zich aansluiten bij 
bestaande projecten of samen met Aris 
de invulling van een nieuw project definiëren.

Uw bijdrage: wordt in overleg bepaald, 

contractduur 2 jaar.



Informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:
Gert Schurer
T: (06) 51 23 18 04
E: schurer@arisleeuwarden.nl

Adresgegevens:
Stichting Top Basketbal Friesland
Postbus 6071
8902 HB Leeuwarden

Beethovenstraat 11
8916 GD Leeuwarden
T: (058) 289 44 46
E: info@arisleeuwarden.nl
I: www.arisleeuwarden.nl
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Overzicht exposuremogelijkheden
Zoekt u naamsbekendheid? Wilt u tijdens de wedstrijd zichtbaar zijn? 

TV-minuten maken? Maak dan gebruik van een van de verschillende 

exposureopties. Er is veel media-aandacht in en buiten de regio. Zowel 

live als in samenvatting op TV (o.a. Ziggo Sport, Podium.TV, 

Omrop Fryslân, Studio Sport en lokale zenders) als groot in de (regionale) 

dagbladen (Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad). Daarnaast wordt elke 

thuiswedstrijd via internet live uitgezonden. Wij bieden exposuremogelijk-

heden op drie gebieden: 

• Logovermelding op het veld

• Logovermelding op de kleding

• Reclamebord langs het veld

Wij maken graag een voorstel op maat naar aanleiding van uw wensen.

Kennismakingsarrangement
Wilt u eens zonder verplichtingen met een groep kennis maken met het 

befaamde Avondje Aris in sporthal het Kalverdijkje? Met uw relaties, 

uw medewerkers of een willekeurige combinatie? Dat kan. We hebben 

daarvoor een speciaal programma samengesteld. Het arrangement kan 

vanaf 10 personen worden geboekt en kost € 50,- per persoon. Dit bedrag 

is inclusief het tweegangenbuffet, koffie en thee, spelregeluitleg, mooie 

plaatsen op de VIP-tribune, bittergarnituur en twee consumptiemunten per 

persoon.


