
Klasse 
pakket

Eerste klasse 
pakket

Hoofdklasse 
pakket

Eerste divisie 
pakket

Eredivisie 
pakket

Maatwerk 
pakket

Thuis shirt speler/keeper (incl. clublogo, hoofdsponsor logo, 1 kleur) j
Rugnummer op shirt (KNVB cat. A verplicht) n
Thuis shirt subsponsor logo op rug boven (1 kleur) n
Thuis shirt subsponsor logo rug onder (1 kleur, let op bij kleine maten) n
Short veld speler / keeper n
Kousen 1x per jaar n
Uit shirt veld speler/keeper (incl. clublogo, sponsor logo, rugnr) n
Uit shirt subsponsor logo op rug boven n
Uit shirt subsponsor logo rug onder (let op bij kleine maten) n
Onder shirt lange mouw n
Keepershandschoenen 1x per jaar n

Training shirt (incl. clublogo, sponsor logo borst, klein spelernr borst) n
Training shirt subsponsor logo op rug boven n
Training shirt subsponsor logo rug onder (let op bij kleine maten) n
Trainingshort n
Trainingskousen 1x per jaar n
Trainingsjack (incl. clublogo, sponsor op rug, klein spelernr op borst) n
Trainingsjack subsponsor logo op  borst n
Trainingsjack subsponsor logo rug onder n
Trainingsbroek (incl. klein speler nummer) n
Wind/Regenjack (incl. clublogo, sponsor op rug, kl. speler nr op borst) n
Wind/Regenjack subsponsor logo op de borst n
Wind/Regenjack subsponsor logo rug onder n

Presentatiejack (incl. clublogo, sponsor op rug boven, kl. speler nr op borst) n
Presentatiejack subsponsor logo op  borst n
Presentatiejack subsponsor logo rug onder n
Presentatiebroek (incl. klein speler nummer) n
Coachjas (incl. clublogo, sponsor logo rug boven) - alleen SR maten n
Coachjas subsponsor logo op  borst n
Coachjas subsponsor logo rug onder n
Polo / train. shirt coaches/trainers (incl. clublogo, spnsr logo) - SR maten n
Presentatie pak voor coaches/trainers (incl. clublogo, sponsor op rug boven) n
Presentatie pak voor coaches/trainers  subsponsor logo op  borst n
Presentatie pak voor coaches/trainers  subsponsor logo rug onder n
Wind/Regenjack voor coaches/trainers (incl. clublogo, sponsor op rug) n
Wind/Regenjack voor coaches/trainers  subsponsor logo op  borst n
Wind/Regenjack voor coaches/trainers  subsponsor logo rug onder n

Sporttas small schoenen vak (incl. clublogo, speler nummer) j
Sporttas medium schoenen vak (incl. clublogo, speler nummer) n
Sporttas sponsor logo op zijkant n
Sporttas subsponsor logo op zijkant n
Aanvullende materialen: bidons (incl. club logo, speler nr) in rek n
Aanvul. materialen: bidons (incl. club logo, speler nr) in rek, 3 ladders n
Trainingshesjes (incl. rugnummers) 2 per speler in 4 kleuren n
Team tas trolley (incl. clublogo) XL n
Slidingshort (alleen SR maten) n

Website vermelding sponsor bij team (€2,50 per spnsr,  p splr, p seizoen) j
Website artikel (€2,50 per sponsor,  per speler, per seizoen) n
Website sponsor bij logo carrousel (€5,00 per spnsr, per splr, p seizoen) n
Team foto (€5,00 per speler, per seizoen) n
1x Social media vermelding (€2,50 per sponsor,  per speler, per seizoen)
Reclame op tv in het clubgebouw (€5,00 per spnsr, per splr, p seizoen) n
Reclame bord langs een veld (3mtr/75cm) per sponsor, per seizoen n
Reclame bord langs veld 1 per sponsor, per seizoen n
Beker/aandenken aan het eind van het seizoen  (€7,50 p splr, p seizoen) n
Team uitje (€17,50 per speler, per seizoen) n
Vaste bijdrage Kampioenen dag (€2,50 per sponsor,  per speler, per seizoen) j
Vaste bijdrage Jeugdtoernooi (€2,50 per spnsr, per speler, per seizoen) j
Toernooi sponsor €250 per sponsor, per seizoen (logo in progr boek, op tv's 
clubgebouw, omroepen tijdens toernooi, website)

n

Evenement sponsor €150 per sponsor, per seizoen (op tv's clubgebouw, 
vermelding tijdens evenement, website)

n

Andere wensen kleding / bedrukking (berekening incl. jaar 2) -€                 
Sponsor jeugdopleiding, keepers opleiding, trainingen faciliteiten, 
trainersopleidingen (jaar 1) -€                 
Sponsoring in natura
Bijdrage nieuwbouw clubgebouw, kleedkamers (jaar 1) -€                 
Door sponsor ander gekozen doel (eenmalig): -€                 

Budget indicatie sponsoring op basis van junioren kledingmaten (excl. BTW) 818,18€        1.510,74€    2.628,10€    4.473,55€    5.528,10€    818,18€        

Aantal veld spelers 9
Aantal keepers 1 Spelers 10

Coaches / trainers 2 Sponsoren 1

Bedrag sponsoring per speler, junior kledingmaten (incl. BTW) 99,00€          183,00€       318,00€       542,00€       669,00€       99,00€          
Budget indicatie sponsoring per speler, junior kledingmaten (excl. BTW) 81,82€           151,24€        262,81€        447,93€        552,89€        81,82€           

Teamsponsoring 2de jaar, vervanging/aanvulling junior kleding/materialen, 
bijdrage FC Zoetermeer en indien van toepassing reclame uitingen. (excl. BTW)

213,22€        438,02€        780,17€        1.457,85€    1.947,11€    213,22€        
 

Budget indicatie voor jaar 1 en 2 op basis van junior maten (excl. BTW) 1.031,40€    1.948,76€    3.408,26€    5.931,40€    7.475,21€    1.031,40€    

We gaan graag met je in gesprek om tot een sponsorpakket te komen dat aansluit bij jouw wensen als sponsor.
Alle budget indicaties zijn op basis van voorbeeld sponsorpakketten voor een voorbeeld team, uiteindelijke bedragen per speler kunnen iets afwijken door afronding en 

doorberekening van team /coach artikelen per speler. De calculatie geeft een goede indicatie van de bedragen, uiteindelijke afspraken worden opgenomen in een 
sponsorovereenkomst ondertekend door beide partijen. Alle bedragen zijn inclusief BTW (tenzij anders aangegeven), van toepassing voor seizoen 2019-2020 en voor de 
duur van door beide partijen getekende sponsor overeenkomst. Druk- en calculatie fouten voorbehouden, geleverde artikelen kunnen afwijken van de getoonde foto's. 

Aanvullende afspraken en voorwaarden zijn te vinden op https://www.fczoetermeer.nl/teamsponsoring
Teamsponsoring calculator versie: 29 juni 2019
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