SPONSORMOGELIJKHEDEN EN TARIEVEN VV SMITSHOEK 2020-2021
Reklameborden

per seizoen

Aantal borden
Langs het hoofdveld
Hoofdveld 2e rij
Langs het 4e veld
Langs het 6e veld

1
€ 365.00
€ 435.00
€ 275.00
op aanvraag

€ 1,055.00
€ 1,260.00

€ 1,000.00

Tribune, boven en onder-rand

per seizoen
€ 125.00

Thuiswedstrijden Smitshoek 1

Toilet-reklame

per seizoen
€ 95.00

A4 formaat

Bedrijfsvlag

per seizoen
€ 200.00
€ 300.00

Langs het hoofdveld
Op de tribune

Teamsponsoring

3

€ 450.00
€ 800.00

Boardingveld (per lengte van 9 mtr)
Boardingveld (per lengte van 18 mtr)

Wedstrijdbal

2
€ 710.00
€ 850.00
€ 525.00

Vlag door bedrijf te leveren
Vlag door bedrijf te leveren

Contractperiode voor 2 seizoenen

Pakket, bedrag is voor 2 jaar
JO8/9/10 (6-tal) - 9 spelers
JO11/12
Junioren 11-tal (JO13 - JO17), Senioren
Jeugd-selektie teams (AJO17-1 - JO15-1 - JO13-1 - JO11-1) op aanvraag
Brons = Clubtenue
Zilver = Clubtenue + Tassen
Goud = Clubtenue + Tassen + Trainingspakken

Brons
€ 795.00
€ 945.00
€ 1,275.00

Zilver
€ 1,210.00
€ 1,465.00
€ 2,010.00

Goud
€ 1,905.00
€ 2,310.00
€ 3,175.00

11-tal = 14 + 1 tenues
7-tal = 9 + 1 tenues

alle tenue's zijn incl. bijdrage PiPa alsook alle bedrukkingskosten

Smitshoek Site

per seizoen

jpg 552x60px

Business Club

Banner

Advertentie

€ 300.00

€ 250.00

per seizoen

Lidmaatschap

1ste seizoen
€ 475.00

2de en volgende seizoenen
€ 575.00

Toernooisponsoring Jeugd
€ 500.00

Sponsor uiting op koffiebekers

per seizoen
€ 950.00

Koffiebekers 10.000 full color

Sponsor uiting op bierbekers

per seizoen
€ 550.00

bierbekers per 10.000 full color

Smitshoek TV

per seizoen

Per pagina

Jaarlijks
€ 250.00

Eenmalig
€ 50.00

Club van honderd
lidmaatschap vv Smitshoek club van 100 ter ondersteuning van jeugdbeleid

€ 100.00

Jeugdbeleidsplan sponsoring
Top-pakket
Plus-pakket
ondersteuning van het jeugdbeleidsplan in brede vorm
voor verder uitleg hierover kunt u contact opnemen met Marcel van den Eijnden

€ 5,000.00
€ 3,500.00

Pupil van de week
logo plaatsing op tenue pupil van de week en website

€ 350.00

Wedstrijdsponsor thuiswedstrijd eerste elftal
beschikbaar stellen van buffet na afloop van de wedstrijd
15 entreekaarten inclusief toegang tot de sponsor-ruimte.
Vermelding op de website alsook het plaatsen van een banner en/of

€ 500.00

vlaggen tijdens de betreffende wedstrijd.

Smitshoek-STER-sponsorschap (5x5): € 2.500 per seizoen
1. Businessclub – reklamebord – stichting – jeugd – vv Smitshoek
2. Reclamebord langs het hoofd veld vv Smitshoek in overleg.
3. Lidmaatschap Businessclub.
4. 4 Seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden inclusief toegang tot het sponsorhome voor, tijdens en na de thuiswedstrijden van het 1e elftal.
5. Naam en logo vermelding op Hoofdsponsorbord.
6. Naamsvermelding in de jaarlijkse Presentatiegids.
7. Logovermelding op de website onder de vermelding van Stersponsoring
8. Overeenkomst voor 3 seizoenen [van 1 juli tot 30 juni] voor een totale prijs van EUR 2.500 per seizoen.

VV Smitshoek 16-11-20

Prijzen geldig voor nieuwe contracten

Alle prijzen zijn excl. BTW

Hoofdsponsoring

Contract periode voor 3 seizoenen,

Bedrag per seizoen.

Hoofdsponsorschap (shirtsponsor):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Shirtsponsoring van het 1e elftal [= Hoofdsponsor van onze vereniging, tezamen met 5 andere bedrijven]; met uiteraard reclame uiting op de shirts.
2 Reclameborden langs het hoofdveld bij vv Smitshoek op een prominente plek
6 Seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden inclusief toegang tot het sponsorhome voor, tijdens en na de thuiswedstrijden van het 1e elftal.
Structurele vermelding van uw bedrijfsnaam op de site van de vereniging [www.vvsmitshoek.nl].
Gratis (2 x per seizoen) gebruik van de bestuurskamer/sponsorhome voor bedrijfsvergaderingen [prima rustige lokatie met goede catering, catering op aanvraag].
Bedrijfsvlag langs het hoofdveld (zelf te leveren).
Lidmaatschap Businessclub.
Bedrijfsnaam en logovermelding op Hoofdsponsorbord.
Bedrijfsnaam vermelding in de jaarlijkse Presentatiegids.
Bedrijfsnaam en logovermelding op de entree/seizoenskaarten.
Recht op reclame in sponsorhome.
Bedrijfsnaam vermelding tijdens thuiswedstrijden door de speaker.
Overeenkomst voor 3 seizoenen [van 1 juli tot 30 juni] voor een totale prijs van EUR 10.000 per seizoen.

Subsponsorschap (broek):
1. Broeksponsoring van het 1e elftal, met uiteraard reclame uiting (logo 75 cm2) op de broekspijp.
2. 2 Reclameborden langs het hoofdveld bij vv Smitshoek in nader overleg
3. 4 Seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden inclusief toegang tot het sponsorhome voor, tijdens en na de thuiswedstrijden van het 1e elftal.
4. Structurele vermelding van uw bedrijfsnaam op de site van de vereniging [www.vvsmitshoek.nl].
5. Gratis (2 x per seizoen) gebruik van de bestuurskamer/sponsorhome voor bedrijfsvergaderingen [prima rustige lokatie met goede catering, catering op aanvraag].
6. Lidmaatschap Businessclub.
7. Bedrijfsnaam en logovermelding op Hoofdsponsorbord.
8. Bedrijfsnaam vermelding in de jaarlijkse Presentatiegids.
9. Recht op reclame in sponsorhome.
10. Bedrijfsnaam vermelding tijdens thuiswedstrijden door de speaker.
11. Overeenkomst voor 3 seizoenen [vanaf 1 juli tot 30 juni] voor een totale prijs van EUR 5.000 per seizoen.

Subsponsorschap (mouw shirt):
1. Mouwponsoring van het 1e elftal, met uiteraard reclame uiting (logo 20 cm2 – 5x4 cm) op een van de mouwen van het shirt.
2. 2 Reclameborden langs het hoofdveld bij vv Smitshoek in nader overleg
3. 4 Seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden inclusief toegang tot het sponsorhome voor, tijdens en na de thuiswedstrijden van het 1e elftal.
4. Structurele vermelding van uw bedrijfsnaam op de site van de vereniging [www.vvsmitshoek.nl].
5. Gratis (2 x per seizoen) gebruik van de bestuurskamer/sponsorhome voor bedrijfsvergaderingen [prima rustige lokatie met goede catering, catering op aanvraag].
6. Lidmaatschap Businessclub.
7. Bedrijfsnaam en logovermelding op Hoofdsponsorbord.
8. Bedrijfsnaam vermelding in de jaarlijkse Presentatiegids.
9. Recht op reclame in sponsorhome.
10. Bedrijfsnaam vermelding tijdens thuiswedstrijden door de speaker.
11. Overeenkomst voor 3 seizoenen [van 1 juli tot 30 juni] voor een totale prijs van EUR 4.500 per seizoen.

Subsponsorschap (trainings-tenue):
1. Rugsponsoring van het 1e elftal, met uiteraard reklame op de trainingspakken.
2. 2 Reclameborden langs het hoofdveld bij vv Smitshoek in nader overleg
3. 4 Seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden inclusief toegang tot het sponsorhome voor, tijdens en na de thuiswedstrijden van het 1e elftal.
4. Structurele vermelding van uw bedrijfsnaam op de site van de vereniging [www.vvsmitshoek.nl].
5. Gratis (1 x per seizoen) gebruik van de bestuurskamer/sponsorhome voor bedrijfsvergaderingen [prima rustige lokatie met goede catering, catering op aanvraag].
6. Lidmaatschap Businessclub.
7. Bedrijfsnaam en logovermelding op Hoofdsponsorbord.
8. Bedrijfsnaam vermelding in de jaarlijkse Presentatiegids.
9. Recht op reclame in sponsorhome.
10. Overeenkomst voor 3 seizoenen [van 1 juli tot 30 juni] voor een totale prijs van EUR 3.000 per seizoen.

Stichtings-sponsorschap:
1. Begunstiger van de Stichting Voetbal Ontwikkeling Smitshoek.
2. 2 Reclameborden langs het hoofdveld bij vv Smitshoek in nader overleg
3. 2 Seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden inclusief toegang tot het sponsorhome voor, tijdens en na de thuiswedstrijden van het 1e elftal.
4. 1 x per jaar stichtingsbijeenkomst.
5. Lidmaatschap Businessclub.
6. Bedrijfsnaam en logovermelding op Hoofdsponsorbord.
7. Bedrijfsnaam vermelding in de jaarlijkse Presentatiegids.
8. Overeenkomst voor 3 seizoenen [van 1 juli tot 30 juni] voor een totale prijs van EUR 2.000 per seizoen.

VV Smitshoek 16-11-20

Prijzen geldig voor nieuwe contracten

Alle prijzen zijn excl. BTW

Jeugdbeleids-sponsoring
pakket A - € 5000 - 3 seizoenen/per seizoen
1. aankleding van 1e, 2e of 3e jeugdteam met een goud packet (wedstrijd-tenue, trainingspak en tas)
2. dubbel-bord op veld 4
3. benoeming op sponsorbord Jeugdfonds
4. vermelding op de website als deelnemer Jeugdfonds
5. uw bijdrage volledig voor de jeugd.
6. ondersteuner jeugdbeleidsplan VV Smitshoek 2018-2022
7. jaarlijkse terugkoppeling van stand van zaken en progressie over de vermelde doelstellingen
8. last but not least: goed gevoel om de kinderen een geweldige mogelijkheid te kunnen geven.

pakket B - € 3500 - 3 seizoenen/per seizoen
1. dubbel-bord op veld 4
2. benoeming op sponsorbord Jeugdfonds
3. vermelding op de website als deelnemer Jeugdfonds
4. uw bijdrage volledig voor de jeugd.
5. ondersteuner jeugdbeleidsplan VV Smitshoek 2018-2022
6. jaarlijkse terugkoppeling van stand van zaken en progressie over de vermelde doelstellingen
7. last but not least: goed gevoel om de kinderen een geweldige mogelijkheid te kunnen geven.

Alle bedragen zijn exclusief BTW
Sponsorcommissie VV Smitshoek
Marcel van den Eijnden
Herman Driesens
Michel de Kok
Margot Goud

VV Smitshoek 16-11-20

06-51230719

marcel.van.den.eijnden@vvsmitshoek.nl

06-22460528
06-52189479
06-51622511

michel.de.kok@vvsmitshoek.nl
margot.goud@vvsmitshoek.nl

kleding

Prijzen geldig voor nieuwe contracten

Alle prijzen zijn excl. BTW

