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Visie & Missie op sponsoring
Onze sponsors vormen een belangrijke doelgroep, die door de activiteiten van Audacia wordt aangetrokken. 
Momenteel kent Audacia een groep van circa 90 trouwe bedrijven die de vereniging financieel 
ondersteunen. Om de ambities waar te maken, zijn nieuwe sponsors c.q. extra financiële ondersteuning 
noodzakelijk. Relatiemarketing is één van de belangrijkste pijlers van ons sponsorbeleid, waarbij we de 
wens uitspreken dat het sponsorende bedrijf en Audacia elkaar moeten aanvullen bij het opbouwen van een 
positief imago van de zowel de vereniging als het bedrijf.
Als eerste ambitie geldt het vervullen van onze maatschappelijke taak. Door Audacia te sponsoren zorgt de 
sponsor ervoor dat voetbal betaalbaar blijft en daardoor laagdrempelig voor alle inwoners van Moergestel.
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Kleding Partners



Kleding stijl S.V. Audacia



Hoofdsponsor: WK & Cafe De Brouwer
Hoofdsponsor
Inbegrepen:

● Kleding 1ste en 2de elftal inclusief opdruk*;
● Naam op trainingspakken;
● Naam op inloopshirts;
● Naam op tassen;
● Naam op coachjassen;
● Reclamebord (244*60cm) langs het hoofdveld*;
● Reclamebord (N.t.b. afmeting) op scorebord van Audacia*;
● Website banner;
● Reclame uiting op Tv in de kantine;
● Introductie via social media (eventueel bedrijfsfilm);
● Teamfoto met reclame uitingen op de website van Audacia;
● Teamfoto met reclame uitingen via sociale media;
● Teamfoto op locatie, foto zichtbaar in de in de kantine van Audacia;
● Uitnodiging voor alle sponsoractiviteiten.



Senioren: Heren – Veteranen – Dames
Pakket 
Inbegrepen:

● Kleding elftal inclusief opdruk (Excl. sokken);
● Teamfoto met reclame uitingen op de website van Audacia;
● Teamfoto met reclame uitingen via sociale media;
● Logo met link naar eigen website op Audacia website
● Trainingspakken inclusief opdruk
● Inloopshirts inclusief opdruk
● Tassen inclusief opdruk
● Coachjassen inclusief opdruk
● Uitnodiging voor alle sponsoractiviteiten.



Senioren: Heren – Veteranen – Dames

Eenmalige sponsor investering per team met een contract van 3 jaar

Sponsoring per team eenmalige bijdrage
*15 stuks per team 
** 3 stuks per team 

Type Beschrijving Prijs excl. Totale bijdrage

jaar 2 en 3

Shirts en shorts* met naam op voorzijde shirt €    813,00 €    300,00 

Trainingspakken* met naam op achterzijde €    885,00 €    200,00 

Tassen* met naam op de tas €    585,00 €    100,00 

Coachjassen** met naam op achterzijde €    250,00 €    100,00 



Junioren: Jongens of Meisjes 15 stuks
Pakket 
Inbegrepen:

● Kleding elftal inclusief opdruk (Excl. sokken);
● Teamfoto met reclame uitingen op de website van Audacia;
● Teamfoto met reclame uitingen via sociale media;
● Logo met link naar eigen website op Audacia website
● Trainingspakken inclusief opdruk
● Inloopshirts inclusief opdruk
● Tassen inclusief opdruk
● Coachjassen inclusief opdruk
● Uitnodiging voor alle sponsoractiviteiten.



Junioren: Jongens of Meisjes 15 stuks

Eenmalige sponsor investering per team met een contract van 3 jaar

Sponsoring per team eenmalige bijdrage
*15 stuks per team 
** 3 stuks per team 

Type Beschrijving Prijs excl. Totale bijdrage

jaar 2 en 3

Shirts en shorts* met naam op voorzijde shirt €    791,00 €    300,00 

Trainingspakken* met naam op achterzijde €    885,00 €    200,00 

Tassen* met naam op de tas €    575,00 €    100,00 

Coachjassen** met naam op achterzijde €    250,00 €    100,00 



Junioren: Jongens of Meisjes 10 stuks
Pakket 
Inbegrepen:

● Kleding elftal inclusief opdruk (Excl. sokken);
● Teamfoto met reclame uitingen op de website van Audacia;
● Teamfoto met reclame uitingen via sociale media;
● Trainingspakken inclusief opdruk
● Inloopshirts inclusief opdruk
● Tassen inclusief opdruk
● Coachjassen inclusief opdruk
● Uitnodiging voor alle sponsoractiviteiten.
● ogo met link naar eigen website op Audacia website



Junioren: Jongens of Meisjes 10 stuks

Eenmalige sponsor investering per team met een contract van 3 jaar

Sponsoring per team eenmalige bijdrage
*10 stuks per team 
** 3 stuks per team 

Type Beschrijving Prijs excl. Totale bijdrage

jaar 2 en 3

Shirts en shorts* met naam op voorzijde shirt €    532,00 €    300,00 

Trainingspakken* met naam op achterzijde €    610,00 €    200,00 

Tassen* met naam op de tas €    385,00 €    100,00 

Rugzakken* met naam op de tas €    332,00 €    100,00 

Coachjassen** met naam op achterzijde €    250,00 €    100,00 





Wij maken graag een afspraak met U om de 
mogelijkheden te bespreken. 

Met sportieve groet, 

Sponsorcommissie S.V. Audacia
sponsorcommissie@audacia.nl

mailto:sponsorcommissie@audacia.nl

