
Om u een goed beeld te geven van de sponsorvormen hebben wij verschillende 
mogelijkheden op een rijtje gezet. Voor meer informatie of het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie of één van onze bestuursleden.

DOSKO ‘32 

SPONSORMAP

Op 14 december 1932 werd Dosko ’32 opgericht in de tramhalte in Duizel. Dosko is een afkorting en staat voor Door Onderling 
Samenspel Komt Overwinning. Van oudsher neemt Dosko ’32 een belangrijke plaats binnen de Duizelse gemeenschap in. Naast de 
officiële voetbalwedstrijden worden er tal van activiteiten georganiseerd voor zowel de jeugd (o.a. jeugdkampen) als de senioren. 
Zowel de voetbalteams als de vrijwilligers van DOSKO’32 bestaan veelal uit Duizelnaren of oud-Duizelnaren. Dit geeft de vereniging 
een eigen Kempisch karakter: gezellig en gastvrij. Veel vrijwilligers zijn dan ook dagelijks in de weer om de teams te trainen, te 
begeleiden en om het complex te onderhouden.

Op de eerste plaats is Dosko ’32 natuurlijk een voetbalclub met veel tradities. Het 1e team bestaat uitsluitend uit niet-betaalde 
amateurs. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers in combinatie met sponsorgelden is DOSKO’32 een gezonde vereniging; naast 
sponsorinkomsten komen financiële middelen binnen d.m.v. contributie van de leden en kantineopbrengsten. Ook het jaarlijkse 
Moatentoernooi, waaraan vele voetbalteams uit de Kempen aan het eind van het seizoen meedoen, brengt geld in kas.

Om de plaats in de Duizelse gemeenschap te behouden zijn we afhankelijk van de jeugd. De jeugd gaat niet meer automatisch 
voetballen zoals in het verleden wel het geval was. Er zijn tal van alternatieven om de vrije tijd te vullen. Om attractief te blijven 
voor de jeugd, moet een voetbalclub echter meer bieden dan voetballen alleen. De nevenactiviteiten zullen dan ook een steeds 
grotere plaats in gaan nemen. Om dit voor de toekomst te waarborgen, blijven aanvullende gelden noodzakelijk. Wij als vereniging 
willen graag samen met u het specifieke karakter van Dosko ’32 behouden. Een vereniging waar u als persoon, en als sponsor, 
gewaardeerd en gerespecteerd wordt én waar u natuurlijk altijd van harte welkom bent.

Namens de sponsorcommissie en bestuur Dosko ‘32,

Bart Verberne
Voorzitter
b.verberne@dosko32.nl
     



Lid van de ‘Club van 50’    € 50,- per jaar

- Naamgeving op bord ‘Club van 50’ in de kantine

Reclamebord klein - 2,15 x 0,61 meter   € 75,- per jaar (excl. eenmalige maakkosten van € 85,-)

Reclamebord groot - 2,15 x 1,22 meter   € 150,- per jaar (excl. eenmalige maakkosten van € 115,-)

Pakket M     € 200,- per jaar (excl. eenmalige maakkosten bord van € 85,-)

- Reclamebord klein
- Narrowcasting op TV scherm in kantine
- Logo in programmaboekje bij thuiswedstrijden
- Logo op website www.dosko32.nl en de Dosko ‘32-app

Pakket L     € 300,- per jaar (excl. eenmalige maakkosten bord van € 115,-)

- Reclamebord groot
- Narrowcasting op TV scherm in kantine
- Logo in programmaboekje bij thuiswedstrijden
- Logo op website www.dosko32.nl en de Dosko ‘32-app
- Hoofdprijs loterij – bal o.v.v. uw bedrijfsnaam
- 20 consumptiebonnen

Pakket XL     € 500,- per jaar (excl. eenmalige maakkosten bord van € 115,-)

- Reclamebord groot
- Vernoeming kleedlokaal (of andere ‘ruimte’) naar uw bedrijf
- Logo op TV scherm in kantine
- Logo in programmaboekje bij thuiswedstrijden
- Logo op website www.dosko32.nl en de Dosko ‘32-app
- Hoofdprijs loterij – bal o.v.v. uw bedrijfsnaam
- 20 consumptiebonnen

Extra sponsoropties zoals kleding/shirt sponsor, gebruik van accommodatie i.c.m. kantine, sponsoring in goederen of diensten 
gelieerd aan uw bedrijf, etc. zijn in overleg uiteraard altijd mogelijk. 

Accomodatie:   Correspondentie-adres:
Sportpark De Meer   Lange Akkers 15
Meer 15    5525 CA  DUIZEL
5525 KS  DUIZEL   06-41767478
Tel: 0497-514770   info@dosko32.nl


