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De aftrap
DOS Kampen is een vereniging, opgericht in 1926, die iedereen op zijn/haar 
eigen niveau wil laten voetballen en waar prestatie, plezier en sportiviteit 
voorop staan. DOS Kampen is een unieke vereniging waar van oudsher veel 
aandacht is voor de jeugd. Vele talenten zijn doorgebroken naar de eerste  
selectie en verschillende Dossers hebben het geschopt tot een betaald voetbal- 
organisatie.

DOS Kampen heeft een rijk verleden om trots op te zijn. Bijzondere prestaties op sportief 
niveau en ook op maatschappelijk gebied tekenen de historie. Het DOS-gevoel wordt dan 
ook gekoesterd en bewaakt. 

De toekomst
Vanzelfsprekend wil DOS Kampen iedereen in staat stellen om de voetbalsport te beoefenen.  
Maar dan wel op een kwalitatief hoogwaardig niveau, waar de spelers, trainers en vrijwil-
ligers een goede begeleiding krijgen. Sportief gezien wil DOS Kampen met haar selectie- 
teams op een zo hoog mogelijk niveau voetballen en in de breedte een vereniging zijn 
waar met plezier gevoetbald wordt.

Rol van sponsoren
Een sponsor is voor een vereniging niet meer weg te denken en daarom onmisbaar, ook  
voor DOS Kampen. DOS Kampen heeft op dit moment een mooie groep met betrokken  
sponsors en wil dit graag uitbouwen. Het professionele netwerk inzetten ter ver- 
sterking van de sponsoren en van de vereniging. Continuïteit speelt daarin een belangrijke 
rol. Voor elke sponsor is er een mogelijkheid gecreëerd om zijn betrokkenheid te tonen. 

DE AFTRAP

DOS Kampen: 
een rijk verleden, 
plezier in het 
heden en ambitie 
voor de toekomst.
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Sponsormogelijkheden
Hieronder een korte toelichting op de verschillende mogelijkheden. 

Hoofdsponsorgroep ‘8x8’

25 juni 1988 is op sportief gebied het hoogtepunt van de vereniging: DOS Kampen wordt 
algeheel amateurkampioen van Nederland! Omdat DOS Kampen trots is op haar rijke 
verleden is de naam van de hoofdsponsorgroep daaraan gelieerd. Acht sponsors die samen 
achter het motto van DOS Kampen staan: een rijk verleden, plezier in het heden en ambi-
tie voor de toekomst! Acht top bedrijven die met elkaar een ambitieuze kopgroep willen 
vormen om samen met al die anderen te streven naar grote successen. De contractperiode 
is drie jaar.

PrestOp

Deze vorm van sponsoring is een apart fonds binnen de vereniging die beheerd wordt 
door het bestuur en de sponsorcommissie. De middelen worden ingezet voor Prestatie- 
en Opleidingsdoeleinden voor met name toptalenten binnen de eerste selectie, het be-
loftenteam en jeugdprestatieteams met als inzet de prestaties van deze teams te opti-
maliseren. De contractperiode is drie jaar.

Goud/Zilver/Brons

DOS Kampen heeft drie pakketten ontwikkeld met daarin voor elk bedrijf wat wils. Aan elk 
pakket hangt een ander tarief en zo kunt u eenvoudig bepalen wat het beste bij u past. 

Goud/Zilver/Brons in schema-vorm:

 Goud Zilver Brons

Reclamebord hoofdveld (Goud en Zilver doelzijde)* 9 meter 6 meter 3 meter

Toegang sponsorhome tijdens competitiewedstrijden 4x 2x 1x

Seizoenskaart competitiewedstrijden 4x 2x 1x

Gereserveerde overdekte zitplaatsen tribune 4x 2x

Bedrijfslogo in de Nieuwsgier (twee uitgaven per seizoen) groot middel klein

Bedrijfslogo in de Presentatiegids groot middel klein

Bedrijfslogo in het sponsorhome groot middel klein

Bedrijfslogo op de homepagina DOS-site (roulerend) groot middel klein

Bedrijfslogo bij entree hoofdveld groot middel klein

Bedrijfslogo op reclamebord bij entree sportpark groot middel klein

Bedrijfslogo in de kantine (digitaal op infoschermen) groot middel klein

Uitnodiging voor diverse sponsoractiviteiten x x x

Mogelijkheid tot netwerk-events x x x

Naamsvermelding op website DOS Kampen (incl. link) x x x

Gebruik sponsorhome (in overleg met sponsorcommissie) x x

Samenstellen actieflyer sponsoracties (2x per jaar) x x

Bedrijfslogo op de DOS-pagina in De Brug x

Advertentie in de Nieuwsgier (1/4 pagina) x

Advertentie in de Presentatiegids (1/4 pagina) x

Teamsponsor wedstrijdtenue van één team (o.b.v. beschikbaarheid) x

Advertentie op de infoschermen kantine x

Pakketprijzen per jaar € 2.500,- € 1.500,- € 750,-

* de eenmalige aanmaakkosten reclamebord inclusief inclusief € 125,-

Voorwaarden
Bovenstaande pakketten zijn op basis van een eerste contractperiode van drie jaar en ex-
clusief een prijsindex van 2% per jaar, daarna jaarlijks opzegbaar.

MOGELIJKHEDEN
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Overige mogelijkheden
Teamsponsoring

Natuurlijk kunt u ook één of meerdere teams sponsoren. Hiervoor zijn diverse mogelijk- 
heden. Vraag de sponsorcommissie voor meer informatie.

Reclamebord

Langs het hoofdveld hangen reclameborden. Als u voor deze wijze kiest bent u zichtbaar 
voor alle bezoekers van het hoofdveld. De afname gaat per 3 meter bord en de kosten 
bedragen € 250,- per jaar en eenmalige aanmaakkosten voor het bord bedragen € 125,-. 
Ook hierover informeert de sponsorcommissie u graag.

MOGELIJKHEDEN

Infoscherm

In de kantine hangt een aantal infoschermen waarop u uw advertentie kunt laten mee-
lopen. Deze vorm sponsoring is alleen mogelijk in combinatie met minimaal reclamebord-
sponsoring. De kosten bedragen € 25,- per maand (excl. btw).

Wedstrijdbal

Elke thuiswedstrijd in de reguliere competitie van ons eerste elftal is er de mogelijkheid om 
balsponsor te zijn. Bij de start van het seizoen worden deze meestal voor (een groot deel 
van) het seizoen al ingetekend. Vraag ernaar bij de sponsorcommissie. De kosten bedragen 
€ 100,- (excl. btw).

Adverteren

Voor de start van de competitie (half september) geeft DOS Kampen altijd de DOS-gids uit, 
de presentatiegids van de vereniging. Hierin heeft u de mogelijkheid om te adverteren en 
onder ogen te komen van de vele lezers. Naast de DOS-gids komt er twee keer per jaar een 
full color magazine uit, de Nieuwsgier. In dit magazine staan alle wetenswaardigheden van 
de vereniging. Ook in deze uitgave kunt u adverteren. Zowel de DOS-gids als de Nieuws- 
gier worden bezorgd bij alle leden, sponsoren en betrokkenen. De sponsorcommissie geeft  
u graag meer informatie over de advertentiemogelijkheden en de daarbij behorende tarieven.
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Sponsorcommissie
Wilt u meer informatie over het sponsoren van 
onze vereniging kunt u contact opnemen met de 
sponsorcommissie via sponsorcommissie@doskampen.nl. 

Contactpersonen

De contactpersonen staan vermeld op www.doskampen.nl.

SPONSORCOMMISSIE
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DOS Kampen, 
samen
is echt beter.

Sportpark De Maten 
De Maten 8
8265 VA  Kampen
(038) 3313 900  

Postbus 172
8260 AD  Kampen

www.doskampen.nl
    @vvdosk


