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FC Zoetermeer

Football Club Zoetermeer is opgericht in 1975. 
Na een periode aan de andere kant van Zoetermeer 
kwam bij de bouw van de wijk Rokkeveen het huidige 
complex beschikbaar en zijn wij daar in 1990 naartoe 
verhuisd. We richten ons op zowel prestatief als recreatief 
voetballen voor 1000+ leden voor zowel jongens als 
meiden, dames en heren. 

Maak kennis met de leukste club van Zoetermeer!Maak kennis met de leukste club van Zoetermeer!

Inmiddels zijn wij toe aan vernieuwing van ons complex. 
De nieuwbouw staat gepland voor 2021/2022. 
Dankzij het toekomstige clubgebouw, het sportpark, 
de goede opleiding van (jeugd)trainers, voetballers en 
keepers maken wij FC Zoetermeer beter en de leukste 
club van Zoetermeer! 

SponsorteamSponsorteam

Tegelijkertijd maken sponsors het mogelijk onze club Tegelijkertijd maken sponsors het mogelijk onze club 
op verschillende manieren naar een hoger plan te op verschillende manieren naar een hoger plan te 
brengen.  brengen.  

Door middel van bijzondere initiatieven en leuke acties Door middel van bijzondere initiatieven en leuke acties 
zetten wij onze club verder op de kaart!zetten wij onze club verder op de kaart!

Wij willen onze sponsors de kans bieden om via Wij willen onze sponsors de kans bieden om via 
FC Zoetermeer (nieuwe) klanten, zakenrelaties en FC Zoetermeer (nieuwe) klanten, zakenrelaties en 
medewerkers te bereiken en om hun doelstellingen te medewerkers te bereiken en om hun doelstellingen te 
behalen.behalen.

Sponsoring is in onze ogen maatwerk. Sponsoring is in onze ogen maatwerk. 
We denken graag met je mee over hoe we met elkaar We denken graag met je mee over hoe we met elkaar 
een win-win-situatie kunnen creëren, dit kan ook door een win-win-situatie kunnen creëren, dit kan ook door 
sponsoring met gesloten beurs! sponsoring met gesloten beurs! 

Wat levert sponsoring je op?Wat levert sponsoring je op?

Sponsoring geeft je naamsbekendheid en uitstraling in de 
regio (en daarbuiten). 
Door ons te sponsoren bereik je ook ons netwerk!

Ruim 900 leden in 70 teams spelen gemiddeld in 
totaal 840 wedstrijden, waarvan de helft bij andere 
verenigingen, en elk team speelt gemiddeld 4 toernooien.

Onze website genereerd gemiddeld jaarlijks 25K unieke 
bezoekers in 65K sessies.

We zijn erg actief op onze sociale kanalen. 
Facebook: 600+ volgers: 93,3% engagement
Instagram: 850+ volgers: 98,5% engagement
Linkedin: 200+ volgers: 89% engagement

Daarbij is er een groot aantal teams zelf actief op 
verschillende social accounts en team pagina’s.

Een sponsorschap geeft zichtbaarheid aan de 
maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf/
organisatie waarbij voetbal verbindt. 

Wij proberen onderling contact en kruisbestuving tussen 
de sponsors zo veel mogelijk te stimuleren.
FC Zoetermeer leden raken van jongs af aan verbonden 
met een sponsor, wat een bepaald commitment 
genereert.

Bij thuistoernooien ontvangen we per dag tussen 1000-
1500 personen.
 
Ook ben je zichtbaar op evenementen als het 
Penaltybokaal, VTT-Toernooien, Kampioenendag, 
(Jeugd)Toernooien, tentenkamp, Halloween- en 
Sinterklaasfeest, het jaarlijkse Oliebollentoernooi of 
een FIFA-avond.

 Hoe leuk is het om actief bij te kunnen dragen aan de 
groei en ontwikkeling van zowel de leden als de club 
zelf?!

Daarnaast, sponsoring is gewoon leuk!Daarnaast, sponsoring is gewoon leuk!

Ben je geïnteresseerd? Bel, WhatsApp of mail ons (sponsoring@fczoetermeer.nl) dan voor een afspraak!Ben je geïnteresseerd? Bel, WhatsApp of mail ons (sponsoring@fczoetermeer.nl) dan voor een afspraak!

Jos Elve
06 - 11201428

Dennis Scholten 
06 - 15407075

Eliberto Raven
06 - 23848787

Marten Schippers
06 - 10260533
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Reclamebord

Hangt u al langs de lijn?! 
Hoe creëer je veel exposure met een 
reclamebord?
 
- Geen adblockers
- Groot bereik
- Juiste publiek
- Goede uitstraling
- Past binnen een crossmedia 
strategie 
Je bent onderdeel van de club!
Al vanaf € 195 per jaar!

Clubsponsoring

Online 

Als sponsor van FC Zoetermeer kun je profiteren van 
onze online kanalen.  

Wij zijn zeer actief op Instagram, Facebook en 
LinkedIn. Daarnaast hebben wij een interactieve 
website. Met onze speciale Online pakketten bereik 
je al onze leden, geinteresseerden én hun netwerk.

Per seizoen 
€ 39,00 - Website artikel (2x) 
€ 78,00 - Website sponsor bij logo carrousel
€ 58,60 - Social media vermelding (2x) 

Op en rond het sportpark
 

Op de vijf TV-schermen in ons clubgebouw wordt jouw 
boodschap tijdens trainingen en wedstrijden in ieder geval 
elke 10 minuten getoond. 
 
Wij staan ook open voor andere sponsormogelijkheden, 
zoals het adopteren van een evenement/toernooi, het 
sponsoren van interieur zoals tafel en krukken, of exterieur 
zoals stoeptegels, vlaggen en een terrastafel.
 
Tevens kun je lid worden van 
“De vrienden van FC Zoetermeer” 

Alle bedragen zijn exclusief BTW, eenmalige maak- en plaatskosten en gebaseerd op de maximale kortingen.

fczoetermeervoetbalclubfc_zoetermeer FC Zoetermeer

https://m.facebook.com/FCZoetermeervoetbalclub/
https://instagram.com/fc_zoetermeer
https://www.linkedin.com/company/fc-zoetermeer
http://www.fczoetermeer.nl


Hoe leuk zou dat zijn?!

Een team van FC Zoetermeer met jouw logo op hun 
kleding of artikelen naar de wedstrijden en training!  
Door sponsoring kan jouw team er het hele seizoen 
uitzien om door een ringetje te halen.
 
Zeker onze jonge spelers stralen van oor tot oor als 
ze gesponsord worden. Het maakt ook indruk bij de 
tegenpartij - je staat al meteen met 1-0 voor!

Hoe leuk 
Hoe leuk 

zou dat zijn?!

zou dat zijn?!

We hebben onder andere de 
volgende kledingstukken met 
sponsormogelijkheden:
 
- Thuistenue 
- Uittenue 
- Trainingstenue kort 
- Trainings/presentatietenue lang  
- Regen/windjack 
- Spelersjas 
- Sporttas
- Coachoutfit

 

Voor teams hebben we ook aanverwante 
artikelen:

- Bidons 
- Wastas 
- Materialentas 
- Trainingshesjes 
- Teamfoto 
- Beker/aandenken 
- Team uitje 
  
“Jouw” team kun je op elke  
gewenste manier en met elk  
gewenst budget sponsoren, alleen of 
samen met andere sponsoren.
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