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Inleiding
s.v. Veensche Boys is een vereniging die prestatie en plezier weet te combineren. Wij willen de
uitstraling van een dorpsvereniging behouden maar daarnaast ook de komende jaren doorgroeien.
Om dit te kunnen realiseren hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd:
• Het speelplezier en niveau voor de jeugd moet worden verhoogd om meer lokale jeugd aan te
trekken en te behouden. Hierdoor verbetert de doorstroom naar de senioren en blijft het
Veensche karakter van de vereniging tot aan het eerste elftal behouden.
• Eigen leden actief opleiden tot trainer, leider, vrijwilliger of bestuurder waardoor de band met de
vereniging sterk(er) wordt en blijft.
• Zorgen dat de lagere elftallen zich betrokken (blijven) voelen bij de vereniging.
Het realiseren van deze doelstellingen om de kwaliteit en groei van de vereniging te bevorderen
vergt veel tijd en investeringen. Om die reden is financiële ondersteuning door sponsors van groot
belang voor de verdere groei en bloei van de s.v. Veensche Boys.
Ondersteuning van s.v. Veensche Boys is voor bedrijven en individuen een mogelijkheid om goodwill
en naamsbekendheid te krijgen of uit te breiden. Daarnaast kan natuurlijk ‘clubliefde’ een belangrijke
rol spelen. Dat sponsoring binnen onze vereniging een belangrijke plek inneemt blijkt wel uit het feit
dat we momenteel meer dan honderd sponsoren hebben. Deze sponsoren zijn wij allemaal erg
dankbaar, maar natuurlijk zijn daarnaast nieuwe sponsoren zeer welkom.
Er zijn verschillende manieren om onze club te sponsoren. Dit kan variëren van shirtsponsoring van
een bepaald (jeugd)elftal, het adverteren op grote televisieschermen in de kantine en bestuurskamer
(“narrowcasting”) tot het plaatsen van bordreclame langs het veld. Ook op de fraaie en actuele
website van de vereniging, met zeer hoge bezoekersaantallen, kunt u adverteren!
De leden van de sponsorcommissie zijn te allen tijde bereid om geheel vrijblijvend een toelichting te
geven in een persoonlijk gesprek.
Met vriendelijke sportgroet,
De sponsorcommissie
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Businessclub
Door lid te worden van de businessclub van Veensche Boys geniet u van
onderstaande voordelen en ondersteunt u de A-selectie met als doel s.v.
Veensche Boys op het hoogste niveau te laten voetballen.
•
•
•
•
•

Vanaf € 450,00

Clubpas waarmee u gratis toegang heeft bij thuiswedstrijden van het eerste
elftal
Toegang tot de Sponsorruimte na thuiswedstrijden van het eerste elftal
Uitnodiging thema- en/of feestavonden
Naamsvermelding in presentatie gids en op de website van de Businessclub
Naamsvermelding in wedstrijdinformatieblad wanneer het eerste elftal thuis
speelt.

Lid (ondersteunend lid) worden van Veensche Boys
(per jaar)
Advertentie in de presentatiegids
Formaat ⅛ pagina
Formaat ¼ pagina
Formaat ½ pagina
Formaat hele pagina
Uitgaande van de jaarlijkse editie in een oplage van ongeveer 1000 stuks.
De kosten zijn afhankelijk van het formaat en plaats, vanaf € 130,- tot € 550,Beschikbaar stellen van een wedstrijdbal
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€ 54,00

€ 130,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 550,00

€ 75,00
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Vrienden van Veensche Boys
Dit zijn sponsoren die onze club financieel willen steunen, maar die niet tot het bedrag komen van
een van onze sponsorpakketten en ook geen lid zijn van de Businessclub.
Deze groep heeft een speciale naam gekregen: “Vrienden van Veensche Boys”.
Advertentie narrowcasting
Bij Veensche Boys is het mogelijk om producten, diensten of uw bedrijf te promoten door het
plaatsen van een advertentie of commercial op ons Narrowcasting Systeem . Uw advertentie of
commercial wordt uitgezonden op de beeldschermen in de kantine en in de bestuurskamer van s.v.
Veensche Boys. Naast advertenties wordt er club-, algemeen- en sportnieuws getoond.
Adverteren kan in de vorm van een zelfgemaakte advertentie (zie bijlage voor aanleverspecificaties),
maar wij kunnen u ook helpen met het opstellen van een boodschap waarbij wij gebruik zullen
maken van één van de templates die Narrowcasting biedt. Tevens is het mogelijk om een
videocommercial te laten zien met een duur van maximaal 30 sec.
De basiskosten voor het adverteren op Narrowcasting bedragen € 10,00 per week per
advertentie. Daarnaast bieden wij u de volgende voordelige pakketten aan:
•
10 maanden zendtijd (volledig seizoen)
€ 350,00
•
13 weken zendtijd
€ 125,00
•
8 weken zendtijd
€ 75,00
Aanleverspecificaties voor advertentie op Narrowcasting
●
Bestandstype:
JPG of PNG
●
Resolutie:
1920 x 1080
●
Kwaliteit:
minimaal 150 dpi
●
Gegevens mailen naar:
narrowcasting@veenscheboys.com
Plaatsen van logo op de website
Het is ook mogelijk uw bedrijfsnaam en logo op de website van Veensche Boys te plaatsen.
De kosten van deze wijze van reclame voeren zijn € 100,- per jaar. Aanvullend bestaat de
mogelijkheid om de bezoeker door te laten linken naar uw website wanneer de bezoeker op het logo
van uw bedrijf klikt. Het doorlinken naar uw website kost € 50,- per jaar extra.
Plaatsen van een vlaggenmast met vlag bij het hoofdveld
De kosten van de vlaggenmast zijn voor rekening van het desbetreffende bedrijf. Het plaatsen wordt
door Veensche Boys verzorgd. Als de vlag aan vernieuwing toe is, levert het betreffende bedrijf een
nieuwe vlag. De kosten van sponsoring middels een vlag zijn € 100,- per jaar.
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Reclamebord:

Voor het huren van een ruimte voor het plaatsen van een reclamebord zijn meerdere mogelijkheden
beschikbaar. De mogelijkheden zijn:
Laag reclamebord langs het hoofdveld
Afmeting
• 300 x 64 cm
• 600 x 64 cm
• 900 x 64 cm

prijs
€ 180,00
€ 360,00
€ 540,00

Hoog reclamebord (klein) langs het hoofdveld
Afmeting
• 420 x 64 cm

prijs
€ 265,00

Hoog reclamebord (groot) langs het hoofdveld
Afmeting
• 305 x 130 cm
• 610 x 130 cm
• 915 x 130 cm
• 1220 x 130 cm

prijs
€ 330,00
€ 620,00
€ 950,00
€1250,00

Reclameborden in meervoud van 305 x 130 cm
Het is mogelijk om de reclameborden met de afmeting 305 x 130 cm ook in een meervoud van de
afmeting van 305 x 130 cm te huren.
Reclamebord op de tribune
Bij de reclameborden op de tribune wordt gewerkt met verschillende locaties.
Het betreft de locaties 1 tot en met 5.
Locatie
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Afmeting
1200 x 64 cm
934 x 80 cm
610 x 64 cm
900 x 64 cm
600 x 80 cm

Prijs
€ 1410,00
€ 1100,00
€ 400,00
€ 675,00
€ 550,00
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Aanschafkosten reclamebord
De kosten voor de aanschaf van de Trespa borden van 0,8 cm dik, wit buitenkwaliteit, zijn voor
rekening van s.v. Veensche Boys.
De kosten voor de belettering zijn rekening van de sponsor.
De kosten voor belettering:
Afmeting
300 x 64 cm
600 x 64 cm
300 x 75 cm
600 x 75 cm
420 x 64 cm
305 x 130 cm
610 x 130 cm
915 x 130 cm

Prijs*
€ 146,00
€ 240,00
€ 162,00
€ 270,00
€ 176,00
€ 235,00
€ 417,00
€ 592,00

*De prijzen van de borden en de belettering zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van
prijswijzigingen die doorgevoerd worden door Reklame Industrie Dimension te Nijkerk.
De sponsor dient de opmaak voor het beplakken aan te leveren in een EPS of PDF bestand welke bij
voorkeur is gemaakt in vectoren.
De kosten van belettering van reclameborden op de tribune en met afwijkende maatvoering worden
in goed overleg met Dimension vastgesteld.
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Kledingsponsor:
Het sponsoren van een team middels kleding, trainingspakken e.d.
1.
Een compleet tenue voor een team bestaande uit shirts, broeken en kousen
2.
Trainingspakken voor een team
3.
Sporttassen voor een team
4.
Coachjassen voor de trainer en leider.
Meer informatie met betrekking tot het sponsoren van kleding treft u hieronder aan.
Senioren
Shirts
Shirts met reclameopdruk, broeken en kousen
Betreffende 17 spelers, te weten 16 voetballers en 2 keepers

€ 1172,00

Tassen
Tassen met reclameopdruk
Betreffende 17 spelers, te weten 16 voetballers en 1 keeper

€ 620,00

Trainingspakken
Trainingspakken met reclameopdruk
Betreffende 17 spelers, te weten 16 voetballers en 1 keeper

€ 840,00

Inloopshirts
Inloopshirts met reclameopdruk
Betreffende 17 spelers, te weten 16 voetballers en 1 keeper

€ 453,00

Poloshirts
Poloshirts met reclameopdruk
Betreffende 17 spelers, te weten 16 voetballers en 1 keeper

€ 485,00

Coachjassen
2 coachjassen met reclameopdruk
Per elftal kan het aantal coachjassen worden aangepast

€ 119,00

TeamBag Travel

€ 45,00
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Jeugd
JO 09 en JO11
Shirts
Shirts met reclameopdruk, broeken en kousen
Betreffende 11 spelers, te weten 10 voetballers en 1 keeper
1 kledingtas

€ 488,00

Tassen
Tassen met reclameopdruk
Betreffende 11 spelers, te weten 10 voetballers en 1 keeper

€ 369,00

Trainingspakken
Trainingspakken met reclameopdruk
Betreffende 11 spelers, te weten 10 voetballers en 1 keeper

€ 526,00

Inloopshirts
Inloopshirts met reclameopdruk
Betreffende 11 spelers, te weten 10 voetballers en 1 keeper

€ 287,00

JO 13 en JO15
Shirts
Shirts met reclameopdruk, broeken en kousen
Betreffende 16 spelers, te weten 15 voetballers en 1 keeper
1 kledingtas

€ 767,00

Tassen
Tassen met reclameopdruk
Betreffende 16 spelers, te weten 15 voetballers en 1 keeper.

€ 583,00

Trainingspakken
Trainingspakken met reclameopdruk
Betreffende 16 spelers, te weten 15 voetballers en 1 keeper.

€ 791,00

JO17 en JO19
Shirts
Shirts met reclameopdruk, broeken en kousen
Betreffende 16 spelers, te weten 15 voetballers en 1 keeper
1 kledingtas

€ 767,00

Tassen
Tassen met reclameopdruk
Betreffende 16 spelers, te weten 15 voetballers en 1 keeper.

€ 583,00

Trainingspakken
Trainingspakken met reclameopdruk
Betreffende 16 spelers, te weten 15 voetballers en 1 keeper.

€ 791,00
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Coachjassen
2 coachjassen +opdruk
TeamBag Travel
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Sponsorpakketten
s.v. Veensche Boys biedt ook de mogelijk om een sponsorpakket samen te stellen. Binnen de
pakketten kennen wij vier gradaties, afhankelijk van het te sponsoren totaal bedrag.
•
•
•
•

Diamant
Goud
Zilver
Brons

€ 3000,00
€ 2300,00
€ 1750,00
€ 1250,00

De invulling van het pakket wordt in overleg met de sponsor bepaald.
De hieronder genoemde pakketten dienen als voorbeeld omtrent de invulling van het pakket.
Diamant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lidmaatschap van de businessclub
Compleet tenue bestaande uit: shirts, broeken, kousen, trainingspakken,
sporttassen, 2x big bags en 2 coachjassen van het merk Hummel voorzien
van bedrijfsnaam en/of logo
Reclamebord bij het hoofdveld, langs de afrastering, afmetingen
300 x 64 x 0.8 cm (exclusief aanmaakkosten)
Advertentie narrowcasting: 13 weken zendtijd van ma t/m za op minimaal 2
beeldschermen
Advertentie in de presentatiegids (verschijnt éénmaal per jaar)
Sponsoruiting op een prominente plaats op onze website
Koppeling tussen sponsoruiting en een eigen pagina op de website, of een
link naar uw eigen website
Mogelijkheid voor bedrijfspromotie tijdens een van de thuiswedstrijden van
het eerste elftal
Vermelding in het wedstrijdinformatieblad voor de thuiswedstrijden van het
eerste elftal
Uitnodiging thema- en/of feestavonden
Uitnodiging voor de presentatie van de selectie voor het nieuwe seizoen
(indien van toepassing)
Uitnodiging per e-mail voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal
2 pasjes ter waarde van ca. 60 consumpties per pas

Kosten totale pakket
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€ 1.300,00
€ 1.060,00
€ 180,00
€ 125,00
€ 185,00
€ 100,00
€ 50,00

€ 3.000,00
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Goud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lidmaatschap van de businessclub
Compleet tenue bestaande uit: shirts, broeken, kousen, trainingspakken,
sporttassen, 2x big bags en 2 coachjassen van het merk Hummel voorzien
van bedrijfsnaam en/of logo
Reclamebord bij het hoofdveld, langs de afrastering, afmetingen
300 x 64 x 0.8 cm (exclusief aanmaakkosten)
Advertentie narrowcasting: 8 weken zendtijd van ma t/m za op minimaal 2
beeldschermen
Advertentie in de presentatiegids (verschijnt éénmaal per jaar)
Sponsoruiting op een prominente plaats op onze website
Koppeling tussen sponsoruiting en een eigen pagina op de website, of een
link naar uw eigen website
Mogelijkheid voor bedrijfspromotie tijdens een van de thuiswedstrijden van
het eerste elftal
Vermelding in het wedstrijdinformatieblad voor de thuiswedstrijden van het
eerste elftal
Uitnodiging thema- en/of feestavonden
Uitnodiging voor de presentatie van de selectie voor het nieuwe seizoen
(indien van toepassing)
Uitnodiging per e-mail voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal
2 pasjes ter waarde van ca. 50 consumpties per pas

Kosten totale pakket
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€ 650,00
€ 1.060,00
€ 180,00
€

75,00

€ 185,00
€ 100,00
€ 50,00

€ 2.300,00
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Zilver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lidmaatschap van de businessclub
Wedstrijdbal
Reclamebord bij het hoofdveld, langs de afrastering, afmetingen
300 x 64 x 0.8 cm (exclusief aanmaakkosten)
Advertentie narrowcasting: 8 weken zendtijd van ma t/m za op 2
beeldschermen
Advertentie in de presentatiegids (verschijnt éénmaal per jaar)
Sponsoruiting op een prominente plaats op onze website
Koppeling tussen sponsoruiting en een eigen pagina op de website, of een
link naar uw eigen website
Mogelijkheid voor bedrijfspromotie tijdens een van de thuiswedstrijden van
het eerste elftal
Vermelding in het wedstrijdinformatieblad voor de thuiswedstrijden van het
eerste elftal
Uitnodiging thema- en/of feestavonden
Uitnodiging voor de presentatie van de selectie voor het nieuwe seizoen
(indien van toepassing)
Uitnodiging per e-mail voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal
2 pasjes ter waarde van ca. 45 consumpties per pas

Kosten totale pakket

Sponsormogelijkheden s.v. Veensche Boys
versie juni 2019
www.veenscheboys.nl – email: sponsorzaken@veenscheboys.nl

€ 1.085,00
€ 75,00
€ 180,00
€

75,00

€ 185,00
€ 100,00
€ 50,00

€ 1.750,00
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Brons
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lidmaatschap van de businessclub
Reclamebord bij het hoofdveld, langs de afrastering, afmetingen
300 x 64 x 0.8 cm (exclusief aanmaakkosten)
Advertentie narrowcasting: 8 weken zendtijd van ma t/m za op 2
beeldschermen
Advertentie in de presentatiegids
Sponsoruiting op een prominente plaats op onze website
Koppeling tussen sponsoruiting en een eigen pagina op de website, of een
link naar uw eigen website
Vermelding in het wedstrijdinformatieblad voor de thuiswedstrijden van het
eerste elftal.
Uitnodiging thema- en/of feestavonden
Uitnodiging voor de presentatie van de selectie voor het nieuwe seizoen
(indien van toepassing)
Uitnodiging per e-mail voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal
2 pasjes ter waarde van ca. 40 consumpties per pas

Kosten totale pakket

Sponsormogelijkheden s.v. Veensche Boys
versie juni 2019
www.veenscheboys.nl – email: sponsorzaken@veenscheboys.nl

€ 660,00
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€

75,00

€ 185,00
€ 100,00
€ 50,00

€ 1.250,00
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Bijzonderheden
•
•
•

Alle prijzen zijn exclusief BTW.
De financiële bijdrage kan jaarlijks worden geïndexeerd.
Uitgangspunt is een overeenkomst afhankelijk van soort sponsoring zijn:
- Reclamebord
5 jaar met daarna stilzwijgende verlenging.
- Kleding van een elftal
3 jaar.
- Pakket sponsoring met kleding
3 jaar.
- Pakket sponsoring zonder kleding
5 jaar mogelijk met daarna stilzwijgende verlenging.
- Uitzonderingen zijn bespreekbaar.

Contactgegevens:
sponsorzaken@veenscheboys.nl
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