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Inleiding
Sponsoring is voor onze vereniging van zeer groot belang. De financiële middelen die  
gegenereerd worden door middel van sponsoring geven de vereniging de mogelijkheid om te 
bestaan. De sponsorinkomsten worden onder andere gebruikt om goed onderhoud te plegen, 
materialen aan te schaffen, deskundige trainers te kunnen bekostigen en activiteiten te  
organiseren. Dit zowel voor jong als oud. 

Al deze elementen komen ten goede van de levendigheid van Foarút. Een levendige  
vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer 
zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen 
onze vereniging. Daarnaast heeft onze vereniging ook een maatschappelijk belang. Wij zijn er 
namelijk voor iedereen in Menaldum en omstreken. 

In dit sponsorplan staan alle sponsormogelijkheden binnen onze vereniging beschreven. Het  
sponsorplan geeft een duidelijke richtlijn van de diverse mogelijkheden voor nieuwe- en 
bestaande sponsoren. Daarnaast geeft het ook inzicht wat de sponsor van ons als vereniging 
mag verwachten.

Door deze zichtbaarheid en duidelijkheid te bieden hopen wij als bestuur de sponsoring van 
onze vereniging naar een hoger niveau te tillen, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.

Dit sponsorplan bevat onder andere korte omschrijvingen van de verschillende vormen 
van sponsoring. Veel van de huidige sponsoren van de vereniging zijn een overeenkomst 
aangegaan, niet alleen om hun eigen naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid 
in de gemeenschap te vergroten, maar vooral ook omdat ze de vereniging en haar leden een 
warm hart toedragen. Wij als bestuur zijnde zullen alles in het werk stellen om de eer en goede 
naam van de sponsoren hoog te houden en de uitstraling van de vereniging sportief, correct en 
sfeervol te houden. 

Indien u als sponsor een voorstel heeft dat niet in dit document staat beschreven, kunt u dit te 
allen tijde bespreekbaar maken. Wij staan u graag te woord en zullen uw voorstel met uiterste 
zorg behandelen.

Kortom: samen Foarút

Bestuur voetbalvereniging Foarút



Bord sponsor
Als bord sponsor plaatst u één bord of 
meerdere reclameborden (61cm hoog x 250cm breed) 
rond het hoofdveld zodat uw bedrijf prominent 
in beeld komt tijdens wedstrijden op sportpark 
Schatzenburg.

▪ Duur: 3 jaar
▪ Prijs: €150,- per jaar*

*Deze prijs is exclusief productiekosten van het reclamebord. De  
productie van het reclamebord verzorgen wij voor u. wij nemen 
u graag dit werk uit handen! De productiekosten bedragen circa            
€ 300,- excl. BTW per reclamebord.

Website sponsor
Online communicatie is tegenwoordig  
onmisbaar. Daarom heeft vv Foarút sinds 
enkele jaren een eigen website: foarut.nl. Met 
gemiddeld ruim 150 views per week wordt 
de website erg goed bezocht en biedt dit ook 
voor uw bedrijf kansen om online te promoten

▪ Duur: 3 jaar
▪ Prijs: € 75,- per jaar

Programmaboekje sponsor
Iedere thuiswedstrijd van ons eerste elftal 
worden er aan de bezoekende supporters 
programmaboekjes verkocht. Hierin kunt u 
uw bedrijfslogo vermelden. Met de verkoop 
van circa 75 boekjes per wedstrijd, wordt uw 
bedrijfslogo verspreid onder een breed  
publiek. 

▪ Duur: 3 jaar
▪ Prijs: € 50,- per jaar

Bal sponsor
Als bal sponsor bent u officieel sponsor 
van een thuiswedstrijd van het eerste sen-
iorenteam. Daarnaast wordt voor de betref-
fende thuiswedstrijd uw bedrijfsnaam in het 
programmaboekje geplaatst en op een poster 
die gedurende het hele seizoen in de kantine 
hangt. 

▪ Duur: eenmalig
▪ Prijs: € 50,- per wedstrijd

Beeldscherm sponsor
Op het grote tv-scherm in de gezellige kantine 
de Foarútgong worden wekelijks uitslagen, 
tussenstanden, het laatste nieuws en foto’s 
in beeld gebracht. Daarnaast worden er ook 
reclame-uitingen van onze sponsoren  
getoond. Wordt uw reclame-uiting de nieuwe 
eyecatcher in onze kantine?

▪ Duur: 3 jaar
▪ Prijs: € 75,- per jaar

Eenmalige sponsoring
Naast de langdurige sponsormogelijkheden 
staan wij natuurlijk altijd open voor eenma-
lige sponsoring. Dit kan zowel in geld als in 
goederen of diensten. 

Wij gaan hier graag met u over in gesprek. 

▪ Prijs: in overleg

Club van 100
Wilt u onze club als particulier steunen? 
Word dan lid van de Club van 100! Voor een 
bedrag van € 50,-. per jaar bent u lid van de 
Club van 100 en komt uw naam te hangen 
op het grote bord in de Foarútgong. Het lid-
maatschap van de club van 100 is vrijwillig en 
zonder tegenprestatie. De opbrengsten uit de 
club van 100 worden voor diverse doeleinden 
binnen onze vereniging gebruikt.

▪ Prijs: € 50,- per jaar

Team sponsor
Voetbalverenging Foarút streeft er naar om 
ieder team te laten spelen in een tenue welke 
is voorzien van een sponsornaam of logo. 
Veel teams hebben al een prachtig tenue 
voorzien van een bedrijfsnaam maar er zijn 
nog genoeg mogelijkheden. Met deze vorm 
van sponsoring sponsort u één bepaald sen-
iorenteam. 

▪ Duur: 3 jaar of 5 jaar
▪ Prijs: prijs op aanvraag



Kijk voor meer informatie op

www.foarut.nl

Voetbalvereniging Foarút

Sportpark Schatzenburg
Rypsterdyk 23

9036 JE Menaldum 
marketing@foarut.nl


