
 

 

 

NB: De contractduur betreft 4 jaar en is daarmee gelijk aan de levensduur shirts. De kosten van bovenstaande kleding incl. bedrukking, 

reclameborden en baniervlaggen zijn inbegrepen in de sponsorbedragen, zullen worden geleverd door BSM en blijven eigendom van BSM 

MOGELIJKHEDEN SPONSORING 

EN PARTNERSHIPS 

  

  

  

KROONSPONSOR HOOFDSPONSOR 

 Sponsoruiting club breed op alle wedstrijdshirts van de 

afdeling voetbal, zowel senioren, jeugd als zaal behoudens 

zondag eerste elftal 

 Sponsoruiting op de borst centraal op wedstrijdshirts van één 

veld seniorenteam 

 2x Sponsoruiting aankondiging wedstrijdbal zondag 1 per 

seizoen 

 2x Reclameborden rondom het hoofdveld 

 2x Baniervlaggen rondom het hoofdveld 

 Advertentie banner op de BSM website met link naar website 

sponsor 

 Advertentie Club TV in het clubgebouw 

 Advertentie in evenementen (zoals toernooi)boekjes 

 Lidmaatschap Greenboys 

 

 Exclusieve sponsoring van het zondag eerste elftal bestaande 

uit:  

- Sponsoruiting op de borst en op de rug wedstrijdshirts 

- Sponsoruiting op de rug trainingspakken (incl. staf) 

- Sponsoruiting op de borst inloopshirts resp. reserveshirts 

 Sponsoruiting club breed op de rug van alle wedstrijdshirts 

van de afdeling voetbal, zowel senioren, jeugd als zaal  

 5x Sponsoruiting aankondiging wedstrijdbal zondag 1 per 

seizoen 

 3x Reclameborden rondom het hoofdveld 

 3x Baniervlaggen rondom het hoofdveld 

 Sponsoruiting op het scorebord 

 Advertentie banner op de BSM website met link naar website 

sponsor 

 Advertentie Club TV in het clubgebouw 

 Advertentie in evenementen (zoals toernooi)boekjes 

 Lidmaatschap Greenboys 

 
CATEGORIESPONSOR ONDER 19-13 CATEGORIESPONSOR ONDER 12-9 

 

CATEGORIESPONSOR ONDER 8 en MINI’S CATEGORIESPONSOR ZAALVOETBAL 

 

 Sponsoruiting centraal op de borst op alle wedstrijdshirts van 

jeugdteams onder19 - onder 13 

 1x Sponsoruiting aankondiging wedstrijdbal zondag 1 per 

seizoen 

 2x Reclameborden rondom het hoofdveld 

 2x Baniervlaggen rondom het hoofdveld 

 Advertentie banner op de BSM website met link naar website 

sponsor 

 Advertentie Club TV in het clubgebouw 

 Advertentie in evenementen (zoals toernooi)boekjes 

 Lidmaatschap Greenboys 

 

 Sponsoruiting centraal op de borst op alle wedstrijdshirts van 

jeugdteams onder 12 - onder 9 

 1x Sponsoruiting aankondiging wedstrijdbal zondag 1 per 

seizoen 

 2x Reclameborden rondom het hoofdveld 

 2x Baniervlaggen rondom het hoofdveld 

 Advertentie banner op de BSM website met link naar website 

sponsor 

 Advertentie Club TV in het clubgebouw 

 Advertentie in evenementen (zoals toernooi)boekjes 

 Lidmaatschap Greenboys 

 

 Sponsoruiting centraal op de borst op alle wedstrijdshirts van 

jeugdteams onder 8 en mini’s 

 1x Sponsoruiting aankondiging wedstrijdbal zondag 1 per 

seizoen 

 2x Reclameborden rondom het hoofdveld 

 2x Baniervlaggen rondom het hoofdveld 

 Advertentie banner op de BSM website met link naar website 

sponsor 

 Advertentie Club TV in het clubgebouw 

 Advertentie in evenementen (zoals toernooi)boekjes 

 Lidmaatschap Greenboys 

 Sponsoruiting centraal op de borst op alle wedstrijdshirts van 

de zaalteams 

 Advertentie banner op de BSM website met link naar website 

sponsor 

 Advertentie Club TV in het clubgebouw 

 Advertentie in evenementen (zoals toernooi)boekjes 

 Lidmaatschap Greenboys 

SPORTWEARSPONSOR 

 Sponsoruiting club breed op de rug van alle wedstrijdshirts 

van de afdeling voetbal, zowel senioren, jeugd als zaal 

behoudens zondag eerste elftal  

 2x Reclameborden rondom het hoofdveld 

 2x Baniervlaggen rondom het hoofdvel 

 Mogelijkheid voor een webshop via de BSM website 

 Mogelijkheid om een aantal keer per jaar op het BSM terrein 

een kleding verkoop te organiseren, waarbij BSM mogelijk 

personele ondersteuning verleent 

 Leverancier BSM voetbal kleding (inclusief bedrukken) en 

ballen 

 Advertentie banner op de BSM website met link naar website 

sponsor 

 Advertentie Club TV in het clubgebouw 

 Advertentie in evenementen (zoals toernooi)boekjes 

 Lidmaatschap Greenboys 

CLUBSPONSOR 

 Sponsoruiting op de rug van alle trainingspakken 

jeugdtrainers (circa 20 teams / 40 trainers) 

 Beschikbaarstelling accommodatie aan sponsor voor 

clinic/activiteit 

 2x Reclameborden rondom het hoofdveld 

 2x Baniervlaggen rondom het hoofdvel 

 Advertentie banner op de BSM website met link naar website 

sponsor 

 Advertentie Club TV in het clubgebouw 

 Advertentie in evenementen (zoals toernooi)boekjes 

 Lidmaatschap Greenboys 



 

 

 

OVERIGE MOGELIJKHEDEN 

SPONSORING 

 

 U betaalt de kosten voor de kleding in één keer.  

 De onderstaande kosten zijn inclusief kosten bedrukken van 

BSM-logo, 1-kleurige sponsorlogo en filmkosten.  

 Bedragen zijn inclusief BTW. 

 Factuur ontvangt u direct van Sport2000. 

JEUGD ONDER 19 - 14 

  16x Trainingsjacks (zip sweaters)   € 780 

 16x Sporttassen met schoenenvak   € 710 

UW NAAM 

SPONSORING TEAMKLEDING 

 

JEUGD ONDER 13 - MINI’S 

  10x Trainingsjacks (zip sweaters)   € 475 

 10x Sporttassen met schoenenvak   € 525 

 10x Rugtassen met schoenenvak   € 450 

 U betaalt per seizoen     € 250  

 Eénmalig de kosten voor het maken van het bord € 175  

(excl. BTW en factuur direct van leverancier)    

RECLAMEBORD LANGS HET HOOFDVELD 

 

BANIERVLAG LANGS HET HOOFDVELD 

  U betaalt per seizoen (jaarlijks nieuwe vlag) € 150  

   

TEAM WEDSTRIJDBAL 

  U betaalt voor één bal per seizoen: 

- JO7  -JO10 Classic Super Light kunstgras  €   40    (1) 

- JO11-JO15 Classic  Light kunstgras   €   40    (2) 

- JO16 > Classic TT kunstgras   €   50    (3) 

- JO16 > Brillant Eredivisie   € 120    (4) 

 

 

   ANDERE IDEEËN OF WENSEN 

 Sponsoring in welke vorm dan ook is mogelijk. Natuurlijk 

spreekt het voor zich, dat getracht zal worden om aan al uw 

wensen gehoor te geven. Deze brochure is een groeidocument 

wat inhoudt dat het jaarlijks aangepast zal worden. Diverse 

nieuwe initiatieven en andere vormen van sponsoring zullen dan 

toegevoegd worden. 

   

SPONSORCOMMISSIE 

  Anne-Marie Wiersma  06-10927059 

 Jaap Ruijgrok   06-53727007 

 Louis van der Veen  06-42281434  

 Martijn van der Ven  06-51188918 

 Bob Jacobs   06-23019043 

 

  

 

   

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 


