
Sponsor worden bij efc?



Bedankt
scheids!

W
e

e
k

 va
n

 d
e

 s
c

h
e

id
s

re
c

h
te

r

Consumpties in de kantine nuttigen i.v.m. zwerfvuil  
Bij voorbaat dank!
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D E  C L U B  M E T  E E N  G R O E N  B E L E I D

jaarmarkt
EFC

ZONDAG

2 JUNI
11:00 - 17:00 UUR

KRAAMPJESMUZIEK

HAPJES EN 
DRANKJES JIJ KOMT 

TOCH OOK?

Locatie Markt + Dijk Eersel



WAT IS E.F.C. ?

• ± 1000 leden 
  - Waarvan bijna de helft jeugdspeler is
  - Met 51 teams (senioren, junioren, dames, veteranen, plusteam)

• Direct of indirect zijn er ca. 5000 mensen bij E.F.C. betrokken
 E.F.C. is een open voetbalclub, een vereniging die meer doet dan het aanbieden van het reguliere sport-
 aanbod. E.F.C. heeft een maatschappelijke waarde en kiest ervoor deze maatschappelijke waarde 
 nadrukkelijk uit te dragen met diverse activiteiten, ook voor niet-leden. (bijvoorbeeld oriëntatieloop, 
  pubquiz, jaarmarkt, etc) E.F.C. levert een grote bijdrage aan de gemeenschap en is een ontmoetingsplek. 
 Vaders, moeders, opa’s, oma’s, familieleden, kennissen, oudere eenzamen, iedereen is welkom.

• Meer dan 200 vrijwilligers
  - Op het veld, de accommodatie, naast het veld, bestuurlijk, etc.
  - Sociale betrokkenheid en verbonden met E.F.C.

• ± 100 sponsoren
  - Shirts, borden, kantine, ballencontainers, ondersteuning jeugd, pannaveld, etc.

• Multiculturele integratie 
   - Maatschappelijke verantwoordelijkheid. (opvoedkundig / teamsport)
  - Normen en waarden zoals die afgesproken worden.
   - Herkenning, erkenning en acceptatie.
  - Sociale opvang, het houdt de schooljeugd van de straat.

• Laagdrempelig
   - Financieel toegankelijk.

Introductie



SPONSORING MOGELIJKHEDEN  BIJ V.V. E.F.C. EERSEL

Sponsorgelden zijn belangrijk binnen de vereniging en vormen een wezenlijk 
deel van de begroting. De diverse mogelijkheden tot sponsoring bij v.v. E.F.C. 
zijn onder andere:

• Shirtreclame van een elftal* (jeugd of senioren).

• Schenking van de wedstrijdbal. 
 Bij alle thuiswedstrijden van het eerste elftal wordt er een wedstrijdbal verloot.

• Reclameborden op het hoofdveld.

• Reclameborden op de tribune.

• EFC Business club en stichting sponsorgroep.

• Overige sponsoractiviteiten gaan in overleg met de 
 sponsorcommissie.

• Sponsoring ballencontainer

RICHTLIJNEN 
SHIRTSPONSORING

•  Elftallen van v.v. E.F.C. zijn verplicht 
om een tenue te dragen wat bestaat 
uit: zwarte broek, rood shirt en 

 rood/zwarte sokken
•  Als standaard tenue wordt gezien 

het rood/zwarte tenue van (op dit 
moment) het sportmerk Hummel. 

•  Een tenue voor een senioren- en 
jeugdelftal bestaat uit minimaal 

 14 spelers- en 1 keeperstenue. 
•  Voor de JO09 t/m JO11-teams 

bestaat een tenue uit 8 spelers- 
 en 1 keeperstenue.
•  De op het shirt aan te brengen 

reclametekst gaat in overleg met 
 de sponsorcommissie.



Sponsorpakketten standaard
PRIJZEN EN (STANDAARD) SPONSORINGMOGELIJKHEDEN  * De bedragen zijn exclusief BTW en evt. opmaak en verwerkingskosten.

SELECTIE ELFTAL
SPONSORING

OVERIGE
SPONSORING

€ 150,-

ADVERTEREN
WEBSITE
PER JAAR

Logo met bedrijfsnaam met 
link naar eigen site
op startpagina van
www.efceersel.nl

€ 150,-

RECLAMEBORD KLEIN
VELD1 /TRIBUNE VELD 2

PER SEIZOEN

€ 150,-
PER SEIZOEN

€ 150,-
PER SEIZOEN

Contract minimaal 3 jaar. 
Excl. aanmaak- en
wijzigingskosten.

Afwijkende formaat?
Op afspraak

€ 250,-

RECLAMEBORD GROOT
VELD 1 OF VELD 2

PER SEIZOEN

€ 250,-
PER SEIZOEN

€ 250,-
PER SEIZOEN

Contract minimaal 3 jaar. 
Excl. aanmaak- en
wijzigingskosten.

Afwijkende formaat?
Op afspraak

TEAMTENUE

3 SEIZOENEN

€ 700,-/900,-

Het tenue wordt eigendom 
van v.v. E.F.C. en dient 

verplicht te worden aange-
schaft bij Sport51 te Bergeijk. 

•  aanschafkosten
•  opdrukkosten
•  minimaal 14 tenues
• 1 keepersoutfit: 
 sokken, broek en shirt. 
• conform eisen en regels 
 van v.v. E.F.C.
• aanschaf via en 
 i.o.m. contactpersoon
 sponsor commissie. 

BALLENCONTAINER

3 SEIZOENEN

€ 289,-
•  Je sponsornaam op de 

ballencontainer.
•  Vermelding op het spon-

sorbord wat prominent 
buiten op de gevel van de 
tribune komt te hangen.

•  Je sponsering via onze 
social media en clubtv.

•  Een vermelding op een 
pagina op onze website.

•  Je wordt uitgenodigd om 
een wedstrijd van ons 
eerste bij te wonen en het 
sponsorhome van EFC te 
bezoeken. 

De container wordt 
eigendom van v.v. E.F.C.

BALLEN

EENMALIG

€ 210,-
+ Bijdrage ballenpakket 
voor desbetreffend team

De ballen worden eigendom 
van v.v. E.F.C. Vraag bij de sponsorcommissie naar mogelijkheden.

Wil je een shirtsponsor worden van een jeugdteam 
of van een seniorenelftal? Neem dan contact op.



EFC Businessclub staat voor:“Inspirerend, Ondernemend en Lokaal” en richt zich 
op het Kempische bedrijfsleven. 
Vanuit onze businessroom op sportpark ‘de Dieprijt’ worden diverse activiteiten 
georganiseerd waarbij ondernemers met elkaar verbonden worden. 
De laagdrempeligheid zorgt ervoor dat de business club voor iedere branche 
toegankelijk is. De diverse activiteiten die één keer in de twee maanden zullen 
plaatsvinden bestaan onder andere uit een aantal bedrijfsbezoeken bij leden van 
de businessclub, het uitnodigen van inspirerende gastsprekers en de jaarlijkse 
zomer BBQ. 
Bent u nieuwsgierig of de EFC Businessclub iets voor uw bedrijf kan betekenen? 
Neem dan een kijkje op onze website of stuur een mail naar 
businessclub@efceersel.nl.

 NETWERK EVENEMENTEN (6-8 x per jaar) 
  Dit in combinatie met een bedrijfsbezoek (5x per jaar) in regio 

de Kempen. Leden van de EFC Businessclub krijgen hierbij de 
mogelijkheid om het eigen bedrijf te presenteren.

        
 Een bedrijfsbezoek gaat er als volgt uitzien:
 - 17.00  inloop bij het bedrijf          
 - 17.30  buffet 
 - 18.00  presentatie van het bedrijf          
 - 19.00  rondleiding door het bedrijf         
 - 19.30  netwerkborrel

 GASTSPREKER (1x per jaar)
  Een avond netwerken in combinatie met een gastspreker. Sprekers 

zoals Toon Gerbrands, Hans van Breukelen en bijvoorbeeld een 
marketing goeroe uit Nederland zullen hiervoor worden benaderd.    

     

 JAARLIJKSE VOETBALTRIP (optioneel) 
  EFC Businessclub organiseert een voetbaltrip inclusief vervoer, 

verblijf en tickets.           

 DE JAARLIJKSE ZOMER BBQ (1x per jaar)         
  Elk jaar vindt er een BBQ plaats om het ‘seizoen’ af te sluiten.  

Dit terugkerend evenement wordt gezien als een goede (her-)start 



Sponsorpakket v.v. EFC Business club

€250,- €250,- €250,- € 250,- €     ...,-

RECLAMEBORD GROOT
VELD 1 OF VELD 2

RECLAMEBORD GROOT
VELD 1 OF VELD 2

RECLAMEBORD GROOT
VELD 1 OF VELD 2

RECLAMEBORD GROOT
VELD 1 OF VELD 2

SPECIAAL
PROJECT

PER JAAR PER JAAR PER JAAR PER JAAR PER PROJECT

SPONSORPAKKET 
OP MAAT

ADVERTEREN
WEBSITE

ADVERTEREN
WEBSITE

ADVERTEREN
WEBSITE

€125,-
PER SEIZOEN

€125,-
PER SEIZOEN

€125,-
PER SEIZOEN

RECLAME UITINGEN
MATERIALEN

RECLAME UITINGEN
MATERIALEN

TWEEDE 
RECLAMEBORD

€125,-
PER SEIZOEN

€125,-
PER SEIZOEN

€250,-
PER SEIZOEN

€500,-

BASISBEDRAG
PER JAAR

De genoemde prijzen zijn excl. BTW.
De genoemde prijzen zijn excl. opmaak- en verwerkingskosten.



Entreebord 
Sportpark 
De Dieprijt

Evenementen 
Sportpark 

De Dieprijt



Overige sponsoropties
PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN  * Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

€50,-
Per wedstrijdSCHENKEN WEDSTRIJDBAL

Schenken van de wedstrijdbal. Bij iedere thuiswedstrijd wordt een loterij t.b.v. de 
jeugd georganiseerd. Er wordt een wedstrijdbal verloot die beschikbaar wordt gesteld 
door de sponsor. Dit wordt vermeld in het programmaboekje en omgeroepen. 

€50,-

€50,-

€50,-

Per jaar

Per jaar

Per jaar

LIDMAATSCHAP CLUB VAN 50
Er bestaat binnen v.v. E.F.C. Eersel ook de mogelijkheid om lid te worden van de Club 
van 50. Dit is geen uiting van sponsoring maar een lidmaatschap van donateurs die 
jaarlijks een bijdrage doen aan v.v. E.F.C. Eersel. Door het betalen van € 50,- is men 
lid van de Club van 50. In de kantine is een bord geplaatst met de leden van de Club 
van 50.

LOGO OP ENTREEBORD V.V. E.F.C.
Contractduur minimaal 3 jaar. (Zie linkerpagina)

LOGO OP EVENEMENTENBORD HOOFDGEBOUW V.V. E.F.C.
Contractduur minimaal 3 jaar. (Zie linkerpagina)



 

KUNSTGRAS MEDIO 2021
Vooruitlopend op de ontwikkelingen binnen EFC willen we u alvast warm 
maken om ons nieuw te realiseren kunstgrasveld te sponsoren.
Vraag naar de mogelijkheden.

INTERESSE 
IN EEN OF 

MEERDERE 
SPONSORPAKKETTEN?

 Vraag naar de mogelijkheden!

 Jac. rombouts 
 06- 54 72 80 34
 pr.sponsoring@efceersel.nl

WIJ ZIJN V.V. E.F.C. !

v.v. E.F.C. is de voetbalvereniging van Eersel en bestaat al bijna 100 jaar

v.v. E.F.C. is een vereniging waar vriendschappen worden geboren

v.v. E.F.C. is de grootste sportvereniging in de regio

v.v. E.F.C. heeft aantrekkingskracht voor spelers van buiten Eersel

v.v. E.F.C. staat open voor alle sociale klassen

v.v. E.F.C. biedt een sociaal netwerk

Welkom bij v.v. E.F.C. !
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