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VOORWOORD

Voor u ligt de sponsorbrochure van SC Franeker. 
Sc Franeker is de plaatselijke voetbalvereniging die is 
opgericht op 1 juli 1970 uit een fusie tussen v.v. Freno 
(opgericht 2 mei 1926) en v.v. Froonacker (opgericht op 
26 februari 1948). Er wordt dus al geruime tijd voetbal 
bedreven in Franeker. De eerste competitiewedstrijd in 
Franeker werd gespeeld op een hobbelig veldje achter 
de voormalige Fristho fabriek. Jaren later verhuisde de 
voetbalvereniging naar de velden aan de Hertog van 
Saxenlaan. En daar spelen we nog steeds. Een unieke 
locatie, tegen het centrum van Franeker, naast Sporthal 
de Trije en de tennisbanen. 

De vereniging beschikt over een fantastisch complex 
bestaande uit 2 grasvelden en 2 kunstgrasvelden. De 
grasvelden, waaronder een hoofdveld met zittribune, zijn 
gelegen aan de Hertog van Saxenlaan. Daarnaast is er nog 
een half speelveld waarop pupillenteams (7-tallen) en het 
veteranenteam hun wedstrijden spelen. De kunstgrasvelden 
zijn in 2008 aangelegd en liggen achter de nieuwe 
sporthal. Deze velden zijn zodanig verlicht dat er ook 
avondwedstrijden op kunnen worden gespeeld. 

De vereniging heeft jaren de beschikking gehad over een 
accommodatie met 8 kleedboxen, een wedstrijdsecretariaat 
en een bestuurskamer. Een groot gedeelte van de 
accommodatie is inmiddels alweer ca. 40 jaar oud en als 
gevolg van acute vochtproblematiek zijn sinds medio 2014 
enkele kleedkamers niet meer te gebruiken en verkeert 
het overgrote gedeelte van het complex in slechte en 
onherstelbare staat. Op de achtergrond wordt er op dit 
moment dan ook hard gewerkt aan realisatie van een 
compleet nieuwe clubaccommodatie incl. kantine.   
Veel sportverenigingen hebben de laatste jaren, door een 

teruglopend ledenaantal, moeite om hun hoofd boven water 
te houden. Sommige verenigingen hebben daarom zelfs 
moeten besluiten de vereniging te moeten opheffen. Dat 
geldt gelukkig niet voor SC Franeker. Onze vereniging leeft!
 
Dat is onder andere te merken aan het ledenaantal (ca. 650 
spelende leden). De laatste jaren zien we zelfs een toename 
van senioren en dames/meisjes. Met name deze laatste 
categorie is sterk in opkomst. Het is dan ook passen en 
meten om alle teams voldoende trainingsgelegenheid te 
geven en op de zaterdagen zijn alle velden de gehele dag 
bezet. Om al deze leden te kunnen laten spelen is er een 
grote inzet van veel vrijwilligers nodig. Jaarlijks zijn er ca. 
150 vrijwilligers actief als trainer, leider, scheidsrechter, thee 
en limonadeschenkers, bestuursleden enz.

SC Franeker is er in de eerste plaats om iedereen de 
mogelijkheid te bieden sportief bezig te laten zijn. Daarnaast 
vervult de vereniging een belangrijke maatschappelijke rol; 
voetbal is niet alleen gezond en sportief, maar zorgt ook voor 
onderlinge samenhang en is bovendien educatief. Binnen 
de vereniging proberen we de (jeugd) leden te leren om in 
goede harmonie met eigen teamgenoten, tegenstanders 
en scheidsrechters om te gaan. Ook proberen we de jeugd 
te betrekken bij de training van pupillen en bieden we 
zoveel mogelijk plek voor maatschappelijke stages voor 
bijvoorbeeld CIOS studenten. 

Kortom, SC Franeker is meer dan een clubje mensen dat 
tegen een bal trapt.
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SPONSORING

Voetballen bij SC Franeker moet voor iedereen mogelijk zijn 
en blijven. Dat betekent in de eerste plaats betaalbare 
contributies en zo laag mogelijke kosten. Dat valt niet altijd 
mee. Ondanks de inzet van het grote aantal vrijwilligers zijn 
er onvermijdelijke kosten voor onderhoud accommodatie, 
huur velden, energiekosten, aanschaf en onderhoud van 
materiaal en ga zo maar door.

Om alle kosten en inkomsten in balans te houden worden 
er daarom regelmatig acties, activiteiten en verlotingen 
georganiseerd en wordt er maandelijks door een groep 
vrijwilligers oud papier ingezameld. Maar daarmee zijn we 
er helaas nog niet, we hebben de hulp nodig van donateurs 
(leden van de club van 50) en sponsoren.

Vele bedrijven steunen SC Franeker gelukkig al een 
aantal jaren. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee. Een 
aantal Franeker bedrijven hebben ervoor gezorgd dat alle 
leden in het verenigingstenue kunnen spelen. De leden 
hoeven dus niet meer zelf kleding aan te schaffen wat 
uiteraard drempelverlagend werkt. Daarnaast heeft SC 
Franeker een belangrijke inkomstenbron uit de opbrengst 
van reclameborden. Met deze inkomsten kunnen we de 
contributie laag houden.

Tot zover hebben we niets te klagen, maar de tijd gaat 
voort en de kosten zullen helaas stijgen. Stijgende 
huurprijzen van de velden, noodzakelijke nieuwbouw van 
onze accommodatie en vervanging van materiaal zoals 
ballen en trainingsfaciliteiten. Daarnaast willen we onze 
maatschappelijke rol vergroten door het organiseren van 
activiteiten voor de leden. Zoals gezegd willen we dit het 
liefst niet door contributieverhoging compenseren.

We hebben uw hulp als SC Franeker meer dan nodig maar 
wij hebben ook meer te bieden! 

SC Franeker streeft naar een goede en langdurige 
samenwerking met haar sponsoren. Zo zijn er de laatste 
jaren voor vrijwilligers en sponsoren avonden georganiseerd 
met prominenten uit de voetbalwereld. Voor een sponsor 
is het met name van belang haar naamsbekendheid te 
vergroten. Wij kunnen daarbij helpen. Veel leden en veel 
wedstrijden betekent ook veel ouders en toeschouwers 
langs de lijn, ieder weekend bezoeken ca. 1000 mensen ons 
sportcomplex. 

Al deze toeschouwers worden geconfronteerd met uw naam 
op de reclameborden op de tribune, langs het hoofdveld en 
sinds kort ook reclameborden bij de kunstgrasvelden. Niet 
alleen tijdens de wedstrijddagen bezoeken veel mensen 
het complex. Ook scholen maken gebruik van de velden 
en jaarlijks zijn er ook veel bezoekers bij het Nederlands 
Kampioenschap kaatsen. U bent dus vaak in beeld.

Daarnaast heeft SC Franeker een mooi en zeer actuele 
website waar door veel leden, ouders en andere 
belangstellenden dagelijks op wordt gekeken. Jaarlijks 
brengt SC Franeker een glossy presentatiegids uit die onder 
alle leden en donateurs wordt verspreid, ook worden er 
bij de wedstrijden van het 1e elftal programmaboekjes 
verkocht. Tevens worden de namen van sponsoren vermeld 
op het scorebord en de tv’s in de kantine. Kortom een groot 
scala van mogelijkheden om uw bedrijf onder de aandacht te 
brengen.
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SPONSORMOGELIJKHEDEN

Naast de traditionele mogelijkheden van sponsoring is de 
sponsorcommissie altijd bereid om mee te denken over 
andere manieren van sponsoring.  Een voorbeeld hiervan 
kan zijn, dat Sc Franeker zijn leden vraagt om een product 
of dienst af te nemen bij een van zijn sponsoren. In ruil 
daarvoor krijgt SC Franeker dan per product of dienst een 
substantieel bedrag.

Het blijft natuurlijk mogelijk om alleen middels een 
reclamebord te sponsoren, maar u kunt nu ook kiezen voor 
een pakket aan reclame uitingen. Hiervoor betaalt u een 
jaarlijkse bijdrage waarmee u op diverse manieren uw bedrijf 
beter onder de aandacht  brengt. In verband met de 
opmaakkosten sluiten we hiervoor meerjarige contracten af.

Op de volgende bladzijden leest u uit welke pakketten u kunt 
kiezen. De prijzen staan vermeld in de losse bijlage. 

Hoofdsponsoren 
Hoofdsponsoren zijn bedrijven die de kleding betalen van 
Zondag 1 en de Jeugdcategorieën. Alle categorieën worden 
door één bedrijf van gesponsorde tenues voorzien. Met 
de hoofdsponsoren zijn meerjarige maatwerkcontracten 
afgesloten.

Voor hoofdsponsoren van SC Franeker hanteert SC 
Franeker een zeer exclusief arrangement. In deze 
situatie wordt dan ook altijd uitgegaan van maatwerk. 
Voor hoofdsponsoren zijn dan ook geen standaard 
sponsorpakketten samengesteld.

Wel kunnen we u vertellen dat hoofdsponsoren een aantal 
exclusieve reclame-uitingen wordt aangeboden. 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN

Sponsorpakketten:

Pakket A:      (€ 1250 per seizoen)
Contractduur:       4 jaar

Wat krijgt de sponsor van SC Franeker:

Bord:       Hoofdveld, veld naar keuze en bord op het hek. 

Reclame uiting op:     •   Tv’s in de kantine
      •   Bedrijfslogo in de banner op de hoofdpagina website
      •   Bedrijfslogo op sponsorpagina website
      •   Bedrijfslogo programmaboekje
      •   Vermelding sponsorbord

Pakket B:      (€ 1000 per seizoen)
Contractduur:      4 jaar

Wat krijgt de sponsor van SC Franeker:

Bord:       Hoofdveld, veld naar keuze en bord op het hek.

Reclame uiting op:     •   Bedrijfslogo in de banner op de hoofdpagina website
      •   Bedrijfslogo op sponsorpagina website
      •   Bedrijfslogo programmaboekje
      •   Vermelding sponsorbord
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SPONSORMOGELIJKHEDEN

Pakket C:      (€ 600 per seizoen)
Contractduur:      4 jaar

Wat krijgt de sponsor van SC Franeker:

Bord:       Hoofdveld en veld naar keuze

Reclame uiting op:     •   Bedrijfslogo op sponsorpagina website 
      •   Bedrijfslogo programmaboekje
      •   Vermelding sponsorbord

OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE PAKKETTEN:
Om het een en ander nog even rustig te kunnen bekijken staat hieronder een overzicht van alle pakketten 
die SC Franeker aanbied. 

Bord Bord Bord

Pakket: Hoofdveld Veld naar 
keuze

Bord op hek Sponsorbord Logo programma-
boekje

Voorpagina 
website

Schermen in 
de kantine

A Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

B Ja Ja Ja Ja Ja Ja

C Ja Ja Ja Ja
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BORDSPONSOREN
Mocht een pakket niet een optie zijn dan biedt SC 
Franeker tal van mogelijkheden voor het ophangen van 
reclame-uitingen langs de voetbalvelden. Zowel in de 
vorm van reclameborden of mogelijkerwijs in de toekomst 
reclamedoeken in de ballenvangers achter de goals op 
vrijwel alle velden.

De standaard locatie betreft het hoofdveld van SC Franeker 
grenzend aan de Hertog van Saxenlaan. Daarnaast zijn er 
mogelijkheden om een reclamebord langs de drukbezochte 
kunstgrasvelden te plaatsen. 

De reclameborden worden eigendom van SC Franeker. 
De club zal er dan ook voor zorgen dat de borden worden 
onderhouden. De afmetingen van een reclamebord zijn 4 
bij 0,75 meter. Voor reclameborden wordt eveneens een 
contract van 4 jaar afgesloten.

Dubbelbordsponor:  
Bord: Hoofdveld en veld naar keuze
Prijs: € 500,-  per seizoen

Tribunesponsor: 
Prijs: € 375,-  per seizoen

Bord hek bij ingang:  
Prijs: € 350,-  per seizoen

Singlebordsponsor: 
Prijs: € 275,-  per seizoen (veld naar keuze)
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KLEDINGSPONSOR
SC Franeker wil graag uniformiteit en professionaliteit 
uitstralen en wil daardoor door de gehele club één 
kledinglijn hanteren. U heeft de mogelijkheid om 
kledingsponsor te worden door een of meerdere teams te 
voorzien van een wedstrijdtenue (shirts en broekjes voor 
senioren), trainingspakken, inloopshirts of sporttassen welke 
worden voorzien van uw bedrijfslogo. 

Tevens is het mogelijk om samen met een ander bedrijf of 
sponsor op kleding te komen staan. Daarbij kan een bedrijf 
op de voorkant komen te staan en de ander op de achterkant 
van de kleding. Informeer voor de mogelijkheden bij de 
sponsor- of kledingcommissie.   

Kledingsponsorcontracten zullen worden afgesloten naar 
de levensduur van de kleding. De levensduur die wordt 
genoemd is gelijk aan de garantieperiode. Het is dus goed 
mogelijk dat de kleding na de contractduur nog steeds in 
goede staat is.

Voor gesponsorde kleding en tassen gelden o.a. de volgende 
voorwaarden:
•   De kleding is uitgevoerd in de clubkleuren
•    De kleding blijft bij het team
•    De kleding wordt door SC Franeker besteld bij de   
      eigen kledingleverancier
•    De sponsor betaalt de aanschafkosten aan de 
      leverancier 
•    De kleding wordt door de sponsor aan SC Franeker   
      in bruikleen gegeven 
•    SC Franeker ziet er op toe dat de kleding op de 
      afgesproken manier wordt gebruikt

De mogelijkheden tot kledingsponsoring hebben we voor u 
op een rij gezet: 
•   (Wedstrijd) Tenues (Seniorenteams m.u.v Zondag 1)
•   Trainingspakken
•   Tassen
•   Inloopshirts

Hierbij geldt dat er naast de aanschaf van de kleding een 
jaarlijkse bijdrage zal moeten worden voldaan aan SC 
Franeker. Deze verplichte bijdrage vervalt als de sponsor 
minimaal ook een reclame bord bij SC Franeker heeft.

Als sponsor van kleding wordt u vermeld in de 
presentatiegids van SC Franeker op de pagina sponsoren. 
Ook zal er een vermelding komen op de website van SC 
Franeker, op de sponsorpagina komt een logo van uw bedrijf 
met eventueel een link naar de bedrijfswebsite. Daarnaast is 
er ook nog exposure op wedstrijddagen door het dragen van 
de kleding of het gebruik van de tassen.

Wilt u met uw bedrijf kleding sponsoren, neem dan contact 
op met de sponsorcommissie, zie hiervoor op onze website 
www.scfraneker.nl onder sponsoring. Wij maken dan samen 
met u maatwerkafspraken en leggen deze vast in een 
maatwerkcontract.






