
Seizoenen

25% 65% 110% 3

Presentatie / reclame uitingen / bijdrages Een
seizoen

Twee 
seizoenen

Drie
 seizoenen

Vijf
seizoenen

Productie en 
plaats kosten

Sponsoring
Productie en 
plaatskosten

Totaal

Website artikel (1x per seizoen) 50€                   88€                   118€                     195€                     25€                    n -€                    
Website sponsor bij logo carrousel 100€                175€                235€                     390€                     25€                    n n -€                    
Social media vermelding (1x per seizoen) 75€                   131€                176€                     293€                     25€                    n -€                    
Reclame op tv's in het clubgebouw 175€                306€                411€                     683€                     25€                    n n -€                    
Reclame bord enkelzijdig langs veld 2,3 of 4 (3000x800 mm) 250€                438€                588€                     975€                     250€                 n n -€                    
Reclame bord enkelzijdig langs veld 1 (3000x800 mm) 350€                613€                823€                     1,365€                 250€                 j j 1,072.50€       
Reclame bord dubbelzijdig langs veld 1 - clubgebouw zijde (2500x780 mm) 500€                875€                1,175€                 1,950€                 500€                 n n -€                    
Reclame bord enkelzijdig achter het doel veld 1 (3000x1200 mm) 425€                744€                999€                     1,658€                 325€                 n n -€                    
Reclame bord scorebord (2050x800 mm) 400€                700€                940€                     1,560€                 250€                 -€                    
Bijdrage Kampioenen dag 50€                  100€               150€                    250€                    -€                  n n -€                   
Bijdrage Jeugdtoernooi 50€                  100€               150€                    250€                    -€                  n n -€                   
Toernooi sponsor
logo in progr boek, op tv's clubgebouw, omroepen tijdens toernooi, website)

250€                438€                588€                     975€                     25€                    n n
-€                    

Evenement sponsor
Reclame op tv's clubgebouw, vermelding tijdens evenement, website

150€                263€                353€                     585€                     25€                    n n
-€                    

Door sponsor ander gekozen doel (eenmalig): -€                    

Totaal 
Exclusief 

B.T.W.
 €       1,072.50 

In het geval van een reclame bord, het bord/ de borden worden geplaatst op  veld
kavel

-€                                                                                                                              

Korting laatste seizoen bij meer seizoenen

We gaan graag met je in gesprek om tot een sponsorpakket te komen dat aansluit bij jouw wensen als sponsor 
en zouden het heel leuk vinden als jullie een bijdrage willen leveren aan onze jeugdtoernooien en kampioenendagen.

Deze calculatie geeft een goede indicatie van de bedragen, uiteindelijke afspraken worden opgenomen in een sponsorovereenkomst ondertekend door beide partijen.
Alle bedragen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven), van toepassing voor seizoen 2020-2021 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/sponsoring
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