
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Duinrand S daar wil je bij horen! 

Sponsormogelijkheden 

 

 

 

 

Sponsoren van voetbalvereniging Duinrand S 

Met circa 400 clubleden is voetbalvereniging  Duinrand S de 

grootste vereniging in Schoorl. Wekelijks bezoeken zo’n 1000 

voetballers, ouders en supporters van wedstrijden het 

complex van Duinrand S. Voor u interessant om op te vallen 

en zichtbaar te zijn.  

Duinrand S heeft sponsors nodig. Dankzij bijdragen van 

sponsors is de voetbalvereniging in staat om volop 

mogelijkheden te ontplooien om de jeugd een goede opleiding 

en begeleiding te geven, diverse activiteiten te organiseren 

voor zowel jeugd als senioren, de terreinen te onderhouden 

en grote investeringen doen zoals nieuwe kleedkamers. 

Bovendien kunnen we dankzij sponsorgelden de kosten voor 

de leden betaalbaar houden en het plezier van voetballen 

voor iedereen toegankelijk houden. 

Wij hebben voor u als sponsor interessante 

sponsormogelijkheden, waarbij u aandacht voor uw bedrijf 

krijgt: 

 Clubsponsorpakket 

 Topsponsorpakket 

 Hoofdsponsorpakket 

Maar u kunt ook onderdelen sponsoren, zoals: 

>Balsponsor 

>Reclamebordsponsor 

>Websitesponsor 

>Kledingsponsor 

>Toernooisponsor 

Bent u geïnteresseerd in sponsormogelijkheden, kijk dan op 

de website www.duinrands.nl voor meer informatie. U kunt 

ook contact opnemen met de sponsorcommissie via e-mail: 

sponsoring@duinrands.nl  

 
Voetbalvereniging Duinrand S  

Adres complex: Smeerlaan 2h 1871 ET Schoorl 

tel. Complex: 072-5092390 

Corr.adres: Postbus 39, 1870 AA Schoorl 

 

 Vermelding bij ‘wedstrijd(en)’ op 

website 

 Vermelding op affiches 

 Roulerende banner op website  

 Vermelding op sponsorpagina 

website 

 Logo op voetbalkleding 

 Vermelding op sponsorpagina 

website 

 Reclamebord A-veld 

 Vermelding op sponsorpagina 

website 

http://www.duinrands.nl/
mailto:sponsoring@duinrands.nl


 
 
0 Duinrand Clubsponsor pakket à 250 euro per jaar (contract 3 jaar) 

 Reclamebord langs A-veld (willekeurige plek) 

 Banner op website (homepage) 

 Vermelding op sponsorpagina website 

 Uitnodiging voor sponsoravond 

 Vermelding in digitale nieuwsbrief 
 
0 Duinrand Topsponsorpakket à 450 euro per jaar (contract 3 jaar) 

 Reclamebord langs het A-veld (op plek naar keuze)  

 Banner op de website (homepage)  

 Vermelding op sponsorpagina website 

 Uitnodiging voor sponsoravond 

 Vermelding in digitale nieuwsbrief 

 Verbinden van naam aan een clubactiviteit 
 
0 Duinrand Hoofdsponsorpakket à 750 euro per jaar (contract 3 jaar) 

 Reclamebord langs entreepad bij A-veld (of plek naar keuze)    

 Banner op website (homepage) 

 Vermelding op sponsorpagina website 

 Uitnodiging voor sponsoravond inclusief  introducee 

 Vermelding in digitale nieuwsbrief 

 Verbinden van naam aan een activiteit naar keuze 

 Logo op tv in kantine 

 Vermelding bedrijfsnaam op affiches en/of andere geprinte uitingen 
 
0 Balsponsor à 50 euro per wedstrijd 

 Vermelding als balsponsor bij thuiswedstrijd van het eerste elftal op website 

 Vermelding als balsponsor op programma (poster/boekje) 
 
0 Reclamebordsponsor à 175 euro per jaar (exclusief maken van bord)  

 Reclamebord (244x61) op willekeurige plaats A-veld 

 Naamsvermelding op sponsorpagina website 
 
0 Reclamebordsponsor pannaveld à 95 euro per jaar (exclusief maken van bord) 

 Reclamebord (120 x 61) op willekeurige plaats rond pannaveld 

 Naamsvermelding op sponsorpagina website 
 
0 Kledingsponsor (nader overeen te komen) 

 Naam/logo op kleding 

 Naamsvermelding op sponsorpagina website 
 
0 Websitesponsor à 75 euro per jaar 

 Roulerende banner op subpagina’s website 

 Vermelding op sponsorpagina website 
 
0 Toernooisponsor (nader overeen te komen) 

 Naamsverbinding aan een toernooi of activiteit dat door Duinrand S georganiseerd wordt 
 
0 Club van 100 à minimaal 50 euro per jaar 

 Bijdrage door bedrijven en particulieren waarmee activiteiten voor de jeugd georganiseerd 
worden 

 

Bent u geïnteresseerd in sponsoringsmogelijkheden, neem dan contact met ons op via e-mail 

sponsoring@duinrands.nl of via het contactformulier op de website (www.duinrands.nl).  

Maak uw keuze uit de sponsormogelijkheden 

mailto:sponsoring@duinrands.nl
http://www.duinrands.nl/

