
 SPONSOR & ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN   

 
Reclameborden: formaat 5.00 m bij 0.63 cm 
Voor de eerste drie jaar betaalt u een bedrag van € 600,-. 
dit bedrag is inclusief bord en belettering naar uw ontwerp. 
Na deze drie jaar bedraagt de bijdrage € 100,00 euro per jaar. 
 
 

Advertenties 
In ons 2-wekelijkse online magazine kunnen advertenties worden geplaatst volgens 

onderstaande tarieven: 
Hele pagina € 400,- 
Halve pagina € 200,- 
Kwart pagina € 100,- 
Achtste pagina €   50,- 

 
 

Wedstrijdbal 
Sponsoring van een wedstrijdbal kost € 50,-. 
Deze wordt vermeld op het sponsorbord in onze kantine en wordt getoond op de website van sv 
Charlois. 
 
 

Kleding 
Team(16) inclusief naam bedrukking Senioren € 800,- 
Team(16) inclusief naam bedrukking Junioren € 760,- 
Team(10) inclusief naam bedrukking € 540,- 
Trainingspakken Senioren(16) inclusief naam bedrukking € 725,- 
Trainingspakken Junioren(16) inclusief naam bedrukking € 645,- 
Tassen Senioren(16) inclusief naam bedrukking € 550,- 
Tassen Junioren(16) inclusief naam bedrukking € 485, 
Tassen F/E/D(10) inclusief naam bedrukking € 310,- 

 
 
 
Mocht U naast bovenstaande mogelijkheden nog andere sponsoring zoals hoofdsponsor, 
elftalsponsor of iets dergelijks in gedachten hebben dan zullen wij dit graag met U bespreken. 

 

 

Sponsorcommissie sv Charlois 
Marco van der schans 06-29076051 
Kick de Jong 06-43901544 
Dave van Wijngaarden 06-24542610 
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Stichting Vrienden van SV Charlois 
Doel van deze sponsorclub is om de gehele vereniging sv Charlois te sponsoren. 
Voor deze vorm van sponsoring kunt u als volgt uw bijdrage storten: 
 
 
De bedragen bestaan uit vier categorieën; 

Categorie Vrienden Diamant € 400,00 
Categorie Vrienden Goud € 250,00 
Categorie Vrienden Zilver € 150,00 
Categorie Vrienden Brons € 100,00 

 
 
De bedragen zullen betaald moeten worden voor aanvang van het seizoen t.w.; 1 januari. 
De bedragen hebben een looptijd van één jaar; van 1 januari - 1 januari 
De besteding van het sponsorgeld zal door de commissie bepaald worden. 
 
 
Wat krijgt u hiervoor terug: 
Alle sponsornamen zullen bekend gemaakt worden in de kantine op een apart  bord en op 
de website van sv Charlois met eventuele link naar het bedrijf. 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Arjan van Es Voorzitter 06-10912938 
Frenk Rieborn Penningmeester 06-18651730 
Rik Venema Secretaris 06-22528607 
Rob Schraven Lid 06-47451176 

 
 
of via contactpersoon van het bestuur Han Steenbeek 06-13182030.  
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Ondergetekende: 
Naam: 
Bedrijf: 
Adres: 
Postcode: Plaats: 
 
 
Verbindt zich hierbij voor sponsoring van: 
 
 
 
 
 
 
Voor een periode van : 
Volgens de huidige tarieven zoals vermeld in de bijlage: 
Totaal sponsorbedrag: € 
 
 
Aldus gedaan te Rotterdam op: 
 
 
Handtekening sponsor 
 
 
 
 
Handtekening bestuurder sv Charlois 
 
 
 
 
 
 


