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OVER SV BEEMSTER

Sportvereniging Beemster is in 1926 opgericht en staat midden in de Beemster gemeenschap als  
gezellige vereniging waar voor iedereen plaats is. Zo bieden wij naast het reguliere voetbal ook  
walking football aan voor ouderen en traint op zondag ons gezellige G-team! 

Binnen SV Beemster staan sport en plezier centraal. Dankzij ons team van vrijwilligers én sponsoren, 
zorgen wij ervoor dat de sport toegankelijk is en blijft voor zowel jong als oud. 

DE SPONSORCOMMISSIE

Met de komst van de nieuwbouw De Keyser, maakt Middenbeemster een aardige groei door.  
Als vereniging zien wij dit ook positief terug in ons ledenaantal. Om de belangen van onze sponsoren 
goed te blijven behartigen, hebben we dan ook besloten om onze sponsorcommissie uit te breiden. 

Inmiddels bestaat de commissie uit 4 betrokken leden, die elk op hun eigen wijze naar de mogelijk-
heden op het gebied van sponsoring kijken. Samen werkt het team aan leuke initiatieven en opties voor 
de bestaande en toekomstige sponsoren van SV Beemster. Het team bestaat uit de volgende leden:
 
• Meindert Engberts  
• Eveline Quint 

Met dit document bieden wij onze sponsoren een overzicht van de beschikbare mogelijkheden. Mocht 
u onverhoopt informatie missen, dan denkt het team graag met u mee over een passende oplossing. 

De sponsorcommissie van SV Beemster is bereikbaar door te mailen naar sponsoring@svbeemster.nl.



DRAAGT U SV BEEMSTER EEN WARM HART TOE?

Naast onze spelende leden, vormen onze trouwe supporters, donateurs en vrijwilligers het hart van 
onze vereniging. Wij bieden iedereen die SV Beemster een warm hart toedraagt, de mogelijkheid om 
hier extra uiting aan te geven in de vorm van de plaatsing van een familiebord. 
Met uw eigen familiebord toont u extra dat u een trouwe supporter van onze Blauwe Reigers bent!

De familieborden zullen aan de buitenzijde van het hekwerk van het A-veld worden geplaatst, ter 
hoogte van de kantine en het terras. De kosten voor een familiebord bedragen € 75,- / seizoen.

De kosten worden aan bij de start van het seizoen eenmalig doorbelast en mocht uw bord onverhoopt 
kapot gaan (bijvoorbeeld door een storm), dan zorgt de club voor een nieuw exemplaar!

Uw naam ook op een familiebord bij SV Beemster? 

Neem dan contact op met onze sponsorcommissie door een mail te sturen naar 
sponsoring@svbeemster.nl en we nemen contact met u op.

PARTICULIERE SPONSORING | FAMILIEBORD



INTERESSE OM SV BEEMSTER ZAKELIJK TE ONDERSTEUNEN?

Heeft u een eigen bedrijf of werkt u bij een bedrijf dat SV BEEMSTER graag zou willen ondersteunen? 
Wij verwelkomen u graag als sponsor bij onze vereniging! 

Onze zakelijke sponsoren zijn voor ons als club onontbeerlijk. Samen zorgen zij er grotendeels voor 
dat wij als club financieel gezond blijven en dat wij iedereen -van jong tot oud- kunnen laten sporten, 
we zijn hen hier dan ook zeer dankbaar voor. Sporten is immers niet alleen gezond, het zorgt ook voor 
een sterke, sociale band in de maatschappij. 

Om onze zakelijke sponsoring in goede banen te leiden én om elk bedrijf -van klein tot groot- passen-
de mogelijkheden te bieden, werken we binnen SV Beemster met zakelijke sponsorpakketten. Zo is er 
voor iedere beurs een mogelijkheid om als zakelijke sponsor bij onze vereniging aan te sluiten.

De pakketten zijn ingedeeld in de categorie goud, zilver en brons en elk pakket biedt zijn eigen 
opties tot exposure binnen de club. Van bording tot aan social media-uitingen, lees meer over 
de pakketten op de volgende pagina!

Interesse om als zakelijke sponsor aan te sluiten bij SV Beemster?
Neem contact op met onze sponsorcommissie via sponsoring@svbeemster.nl, 
we vertellen u graag meer over onze sponsorpakketten!

ZAKELIJKE SPONSORING | PAKKETOVERZICHT



ZILVERPAKKET
€ 450 / SEIZOEN

• 4 METER BOARDING OP  
 B-LOCATIE LANGS A-VELD

• MEDIUM VERMELDING    
 LOGOBORD CLUBENTREE

• LOGOVERMELDING ONLINE   
 EN  BEELDSCHERMEN KANTINE

BRONSPAKKET
€ 300 / SEIZOEN

• 2,5 METER BOARDING  
 (CLUB STELT LOCATIE VAST)

• LOGOVERMELDING ONLINE   
 EN  BEELDSCHERMEN KANTINE

GOUDPAKKET
€ 650 / SEIZOEN

• 5 METER BOARDING OP   
 A-LOCATIE LANGS A-VELD

• PREMIUM VERMELDING   
 LOGOBORD CLUBENTREE

• LOGO-BALSPONSORING  
 IN CLUBKANTINE 

• LOGOVERMELDING ONLINE   
 EN  BEELDSCHERMEN KANTINE

BOVENSTAANDE TARIEVEN GELDEN VOOR DE LOOPTIJD VAN 1 SEIZOEN EN ZIJN GELDIG VOOR SEIZOEN 2022 / 2023.  
DE AANSCHAFKOSTEN VAN DE BOARDING VALLEN BUITEN DEZE TARIEVEN EN ZIJN VOOR EIGEN REKENING VAN DE SPONSOR.
HET AFSLUITEN VAN SPONSORCONTRACTEN MET EEN LOOPTIJD VAN 5 JAAR BIEDT VOORDELEN, ONZE SPONSORCOMMISSIE VERTELT U HIER GRAAG MEER OVER. 



ZAKELIJKE SPONSORING | OVERZICHT CLUBENTREE

HOOFDSPONSORS

PREMIUM PLAATSING

MEDIUM PLAATSING



LOGOSPONSORING OP CLUBKLEDING SENIOREN

Binnen SV Beemster is het mogelijk om als sponsor zichtbaar te zijn op de clubkleding van onze
seniorenteams. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de selectieteams en de overige teams.

Voor deze vorm van sponsoring geldt als voorwaarde dat er een sponsorcontract met een looptijd
van tenminste 4 jaar wordt afgesloten. De onderstaande tarieven gelden per seizoen, deze kosten 
zullen aan de start van het seizoen worden doorbelast. Naast zichtbaarheid op de clubkleding, zal
de sponsor tevens in de logovermelding op de clubsite worden meegenomen.

TARIEVENOVERZICHT

SELECTIETEAMS  SHIRT BORSTLOGO  € 450,-
   SHIRT RUGLOGO  € 350,-
   SHIRT MOUWLOGO  € 250,- (2 posities mogelijk)
   SHORT LOGOVERMELDING € 250,- (2 posities mogelijk)

OVERIGE TEAMS SHIRT BORSTLOGO  € 350,-
   SHIRT RUGLOGO  € 250,-
   SHIRT MOUWLOGO  € 150,- (2 posities mogelijk)
   SHORT LOGOVERMELDING € 150,- (2 posities mogelijk) 
 

 

ZAKELIJKE SPONSORING | PRIJSOVERZICHT LOGOVERMELDING KLEDING SENIOREN



VRAGEN? MAIL ONZE SPONSORCOMMISSIE: SPONSORING@SVBEEMSTER.NL


