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De kleine lettertjes, vanaf het begin  
helder voor de teamsponsor. 

 
Wat leuk! 

 
De interesse in de sponsoring van een team van FC Zoetermeer wordt erg gewaardeerd, graag 

bespreken we de mogelijkheden en komen tot een pakket dat bij de wensen aansluit. 
 

1. FC Zoetermeer ambities 
a. FC Zoetermeer is volop in beweging met een professionaliseringsslag, waarbij goed 

voetbal en spelvreugde centraal staan. Verder werken we aan nieuwbouw, evenementen 
en samenwerking met goede sponsoren. Om de toekomstplannen te ondersteunen zijn 
we opzoek naar sponsoren voor alle teams. 

b. Heldere Sponsorpakketten, en maatwerk mogelijk (graag zelfs!) maar geen 
“onbenoemde” sponsorbijdrage aan FC Zoetermeer. 

c. We hebben de ambitie om minimaal het Klasse pakket aan te bieden voor ieder 
gesponsord team, dit pakket is een mooie basis voor de sponsoruiting en imago van het 
team binnen en buiten het veld. 

d. FC Zoetermeer heeft de ambitie om voor de jeugdselecties een sponsor te vinden die 
(eventueel met andere sponsoren) minimaal het Hoofdklasse pakket wil verzorgen. 

e. Indien de selectie uit 2 teams bestaat, dan wil FC Zoetermeer een teamsponsor voor de 
gehele selectie in verband met wisselingen tussen de selectieteams.  

2. Coördinatie en relatie tot voetbal 
a. Teamsponsoring verzorgt het hele traject tot aan de uitlevering en coördineert in geval 

van meerdere sponsoren bij interesse voor één team.  
b. Is de overeenkomst op tijd is afgerond en factuur is voldaan? Dan zorgen wij ervoor dat 

bij de seizoenstart alles gereed is. 
c. Het ondersteunen van FC Zoetermeer en het sponsoren van een team staat volledig los 

van voetbal inhoudelijke zaken en de indeling van de teams. Bij de selectie gaan de 
gesponsorde artikelen mee met de selectie naar het volgende seizoen.  
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d. Bij niet selectieteams gaan de gesponsorde artikelen mee met de hoofdsponsorrelatie. In 
het geval van meerdere sponsoren is de hoofdsponsor diegene die het meeste heeft 
bijgedragen aan de sponsoring, of als er in overleg anders wordt besloten. 

3. Bedrukking 
a. De logo’s dienen in .ai, eps of cdr vector formaat aangeleverd te worden. Wordt er een 

ander formaat aangeleverd, dan zijn er extra kosten van toepassing.  
b. Bij de berekeningen is ervan uit gegaan dat er per hoofd-/ subsponsor één logo dat 

gebruikt wordt voor het bedrukken van alle artikelen. De maximale grote van het logo is 
A4 formaat. Indien A3-formaat gewenst is, zijn er extra kosten van toepassing. 

c. Alle logo’s worden in 1 kleur gedrukt, indien het logo in 2 kleuren of fullcolour logo’s zijn 
er extra kosten van toepassing.  

d. Wij adviseren om het sponsorlogo op het thuis shirt te bedrukken in 1 keur te bedrukken 
met FC Zoetermeer blauw en het uitshirt, trainingsshirt, presentatie en trainingspak met 
wit. Dit komt de leesbaarheid van het logo en de sponsor-uiting ten goede. 

4. Sponsoring voor twee jaar en eigendom 
a. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid gaan wij ervan uit dat de kleding twee seizoenen 

mee gaat. De standaard sponsoring termijn is daarom 2 jaar, onze overeenkomst heeft 
een heldere kostenindicatie voor het 2de jaar. 

b. Voor alle kledingstukken is een reservering van 20% begroot voor vervanging van 
beschadigde artikelen en eventueel aanschaf van nieuwe maten door spelers 
wisselingen. Een paar sokken wordt 1x per jaar verstrekt. 

c. FC Zoetermeer wordt de eigenaar van de gesponsorde artikelen en biedt de mogelijkheid 
om meerdere sponsoren op de artikelen te plaatsen. Eventueel wordt (in overleg met de 
sponsoren) een nieuwe sponsor op een later moment toegevoegd. 

d. Het is niet toegestaan om de gesponsorde materialen zelf (aanvullend) te voorzien van 
teksten (bijvoorbeeld speler namen) of logo’s. De speler (ouder/verzorger) draait in dit 
geval op voor de kosten om het artikel te vervangen 

e. Alle ter beschikking gestelde artikelen dienen 1 juni (en/of direct na het eerste verzoek) 
ingeleverd te worden bij FC Zoetermeer kledingbeheer. Ontbrekende artikelen of 
beschadigingen die niet onder gebruiksschade vallen dienen door de speler 
(ouder/verzorger) te worden vergoed. 
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Maak je interesse (bij voorkeur) kenbaar via het formulier op 
https://www.fczoetermeer.nl/teamsponsoring/ of via teamsponsoring@fczoetermeer.nl. 

 
Namens de (jeugd)spelers van FC Zoetermeer alvast heel erg bedankt! 


