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SSD  - Stichting Sponsorgroep Dilettant 
Stichting SSD is een groep van sponsoren die gezamenlijk 

gelden bijeenbrengen om v.v. Dilettant in de breedte te 

ondersteunen. SSD biedt een netwerk van ondernemers die 

allen v.v. Dilettant een warm hart toedragen. 

Shirtsponsor 
Uw bedrijfslogo op borst e/o rug 

van één van onze teams. 

Als shirtsponsor betaalt u eenmalig 

de drukkosten van het door u 

uitgekozen ontwerp. De looptijd is 

drie jaar met optie tot 1 jaar 

verlengen. Kleding wordt door de 

vereniging aangeschaft.

7-tal                             € 275,- p.j. 

11-tal                             € 325,- p.j

Presentatiepakket 
Als sponsor prijkt uw 

bedrijfsnaam en logo voor 

langere periode op 

trainingskleding/tassen en 

andere teambenodigdheden van 

één van onze teams. U heeft 

eenmalig kosten voor de 

aanschaf en het bedrukken van 

deze materialen. 

€ 100.- p.j. 

Reclamebord sportpark v.v. Dilettant  
Profileer uw bedrijf met een reclamebord (300x80 cm) 

op ons hoofd- of kunstgrasveld. Bedrijfsgegevens met 

bedrijfslogo kunnen in de door u gewenste kleuren 

worden vervaardigd. (€ 250,- ex btw). Uiteraard 

verzorgen wij plaatsing en onderhoud van de 

reclameborden.  De looptijd is minimaal 3 jaar. 

Enkel reclamebord                                               € 150,- p.j.

Sandwich reclamebord                                         € 225,- p.j. 

Scorebord/Dugout reclamebord                           € 250,- p.j.

Balsponsoring 
Als balsponsor van ons 1e elftal wordt uw naam vermeld op de 

wedstrijdaffiche en de website. U bent van harte welkom als gast van 

het bestuur voor, tijdens en na de wedstrijd. Het schenken van een bal 

aan de overige elftallen is ook mogelijk. U ontvangt dan een eervolle 

vermelding op onze website. 

Selectie/1e elftal  € 100,-

Overig €  50,-

Vlaggen en banieren 
Uw bedrijfslogo wapperend in de 

wind op ons complex. 

Bij ons entree beschikken wij over 

5 masten voor uw banier. Tevens 

hebben wij meerdere masten voor 

uw vlag. U hoeft alleen zelf te 

zorgen voor de levering en 

vervanging van uw banier of 

vlag. De looptijd is minimaal 1 jaar.

Vlag € 100,- p.j. 

Banier € 200,- p.j.

Stichting Club van 50 
Stichting Club van 50 ondersteunt   

v.v. Dilettant d.m.v. aanschaf van 

middelen die niet uit de reguliere 

exploitatie kunnen worden bekostigd.  

Als donateur beslist u mee waaraan 

de gelden worden besteed.

Uw (bedrijf)naam wordt vermeld op 

een badge in de kantine.

Vanaf € 25 p.j.

Reclamezeil in ballenvanger hoofdveld
Met een reclamezeil (300x100 cm) in de ballenvanger 

achter het doel op ons hoofdveld, is uw uiting een echte 

blikvanger. U draagt eenmalig de kosten van aanschaf van 

dit zeil á € 100,- excl. btw.  De looptijd is 3 jaar. 

€ 150,- p.j.

Stersponsor: Banner op de website 
Bij sponsorbijdragen vanaf € 1000,- per jaar prijkt uw 

bedrijfslogo op de homepagina van www.dilettant.nl

http://www.dilettant.nl/
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Om ook in de toekomst een gezonde vereniging te blijven zijn wij 

- naast onze huidige sponsoren en donateurs- altijd blij met nieuwe 

sponsoren en enthousiaste partners die onze vereniging een warm 

hart toe dragen. 

Naast het bespreken van de mogelijkheden tot sponsoring nodigen 

wij u ook van harte uit om op zaterdagen op ons complex te 

genieten van de sfeer, gezelligheid en leuke wedstrijden. 

Interesse in sponsoring? Heeft u zelf een idee? 

Stuur een mail naar sponsoring@dilettant.nl en wij nemen contact met u op. 


