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SUBSPONSOREN DFO ’20 
Baets Handel & Transport, Paul Beek Horen&Zien, Hansen Dranken, Grandcafé Bie de Tied, Multisign2, Exitable, Intrak Weert, BIC2 belastingadvies, 

Jumbo Supermarkt Roel Heerschap Heel, W. Steuten Timmerbedrijf, Van Geleuken Infra, Scissors & Co, Clerkx Bloembinders, Summa adviesgroep, Autobedrijf 
Ton Kerkhoffs Geleen, Wijen Transport, Klussenbedrijf Paul Schreurs, Van Heur Bouw & Onderhoud, BLM Wegenbouw, Technisch installatiebedrijf V.O.F. van 

Wandelen, HB Logistiek, Royal Donuts Roermond, Affluent 
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Informatiemap Sponsoring DFO ’20 
 
Voor de Jaren: 2020 t/m 2025 
 
Samenstelling: Sponsor- en PR Commissie DFO ’20 
 
 
Beste sponsor of aspirant sponsor van de DFO ’20, 
 
In het seizoen 2020- 2021 zijn de voetbalverenigingen v.v. GKC, RKHVC en RKESV gefuseerd en zullen als één 
vereniging verder gaan onder de naam DFO ’20. Hierdoor worden ook de sponsoractiviteiten samengevoegd 
onder DFO ’20 zodat er één sponsorbeleid ontstaat. 
 
De informatiemap is aangepast maar er zijn nauwelijks verschillen omdat de drie fusieverenigingen ongeveer 
een en dezelfde criteria hanteerden. 
 
Wij hopen op deze wijze u te (blijven) interesseren voor onze nieuwe bloeiende vereniging DFO ‘20. 
 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met een van de onderstaande leden van de Sponsor- 
en PR Commissie van DFO ’20. 
 
Sponsor- en PR Commissie DFO ’20. 
 
 
Sjaak Clerkx 0495-651499 / 06-55824675 sponsorcommissie@dfo20.nl 
Danny Custers 06-14949844   sponsorcommissie@dfo20.nl  
 
  

mailto:sponsorcommissie@dfo20.nl
mailto:sponsorcommissie@dfo20.nl


  

 

DFO ’20   

Door Fusie Ontstaan 

 
Waarom sponsoring DFO ’20? 
 
DFO ’20 is een fusieclub welke in 2020 is ontstaan uit voorheen vv GKC, RKHVC, RKESV.  
 
Om de vereniging ook voor de toekomst financieel gezond te houden, de jeugd een extra impuls te geven en 
de nieuwe accommodatie in een goede staat te houden zullen sponsorinkomsten een zeer belangrijke rol 
blijven spelen.  
 
Op dit moment zijn alle teams, zowel de jeugd, dames en senioren teams voorzien van shirtreclame en hebben 
diverse teams trainingspakken en sporttassen met daarop reclame (logo) van sponsoren. Kleding is echter 
regelmatig aan vervanging toe.  
 
Daarnaast is het hoofdveld omringd met reclameborden van alle hoofd- en subsponsors.  
De namen van de hoofdsponsors zijn terug te vinden op de kleding van alle teams (1 naam per team).  
Alleen hoofd- en subsponsors hebben een groot reclamebord achter het doel en een bord op de reclamezuil 
bij de ingang van het sportpark op locatie Kelpen-Oler.  
Tevens zijn logo’s van de hoofdsponsors en de naam van de subsponsors terug te vinden op ons briefpapier en 
op de website van de DFO ’20 met een link naar de website van de hoofd- en subsponsors.  
 
In de kantine worden wekelijks de logo’s van de hoofd- en subsponsors getoond op een Tv-scherm. Verder 
worden de hoofd- en subsponsors in alle programmaboekjes vermeld welke worden gemaakt bij diverse 
toernooien die DFO ’20 organiseert. 
 

Sponsoring is niet alleen voor de vereniging maar heeft ook als doel de naamsbekendheid van de bedrijven die 
sponsoren te vergroten zodat deze bedrijven mogelijk iets voor elkaar kunnen betekenen.  
 
Als DFO ’20 zijn we trots dat zoveel sponsors zich met de vereniging willen identificeren en willen investeren in 
een actieve club die voor al haar leden iets te bieden heeft. Er is een zeer grote groep jeugdleden, zowel 
jongens als meisjes in alle leeftijdscategorieën, een actief jeugdbeleid, een grote groep dames, senioren en 
veteranen.  
 
DFO ’20 organiseert 2- jaarlijks het nationaal damesvoetbaltoernooi (klein veld) met ca. 60 deelnemende 
verenigingen uit geheel Nederland. Jaarlijks wordt een ambrastoernooi (groot veld) georganiseerd met ca. 20 
teams uit heel Nederland. Jaarlijks wordt er ook een penalty bokaal toernooi gehouden met ca. 30 
deelnemende teams uit de regio. Alle toernooien worden gehouden in een geschikt weekend en worden 
omlijst met feestelijkheden voor alle dorpen van de vereniging.  
DFO ’20 organiseert naast het voetbal diverse jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals kaartavonden in de 
winter, jeugddag, mini toernooi. DFO ’20 heeft als doelstelling de betrokkenheid van de gehele gemeenschap 
bij alle activiteiten zo groot mogelijk te houden. 
 
Uiteraard zijn nieuwe ideeën van onze sponsors welkom. Naast de sportieve doelstelling blijven binding 
binnen onze kleine gemeenschap, gezelligheid en sfeer ook belangrijke doelstellingen.  
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Het is voor een relatief kleine voetbal vereniging, zoals de fusievereniging, steeds moeilijker om financieel 
gezond te blijven. Om er voor te zorgen dat de fusievereniging ook in de toekomst verzekerd blijft van 
sponsorinkomsten en dat onze sponsorinkomsten vergroot worden, zal DFO ’20 de sponsors actief benaderen 
en informeren. 
 
Ter info: Begin 2021 wordt ook onze nieuwe accommodatie opgeleverd. Hieronder alvast een ‘sneak preview’: 
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Mogelijkheid 1: Hoofdsponsor 
 

Kosten: • € 1.000,00 per kalenderjaar 

• Exclusief eenmalige kosten voor het aanschaffen van het wedstrijdtenue (shirts, 
broeken, sokken, trainingspakken en sporttassen). 

• Exclusief eenmalige aanmaakkosten à € 200,00 reclamebord groot (rekening gaat 
rechtstreeks naar sponsor) 

• Exclusief eenmalige aanmaakkosten à € 75,00 reclamebord reclamezuil (rekening 
gaat rechtstreeks naar sponsor 
 

Looptijd 5 jaar, daarna automatische jaarlijkse verlenging tot opzegging 
 

Contract Ja 
 

Factuur Ja, via DFO ’20 
 
Meerdere bedrijven kunnen hoofdsponsor worden van DFO ’20. 
 
 
Als hoofdsponsor krijgt u: 
 

• Tenuesponsor elftal met bedrijfslogo op de shirts (of anders in onderling overleg).  

• Naamsvermelding met logo op Trainingspakken elftal.  

• Naamsvermelding met logo op de sporttassen.  

• Een reclamebord groot formaat (244 x 122 cm) achter een van de doelen.  

• Een reclamebord op reclamezuil bij ingang sportpark (Kelpen-Oler).  

• Naamsvermelding via televisiescherm(en) in de kantine.  

• Naamsvermelding op het briefpapier van DFO ’20. 

• Naamsvermelding met logo op de website van DFO ’20.  

• Naamsvermelding (bv. via programmaboekje of beeldscherm) bij alle activiteiten zoals  

damestoernooi, ambrastoernooi, penalty bokaal, (Sjeet um d’r in) en minivoetbal toernooi.  

• Link naar uw eigen website (indien beschikbaar)  

• Uitnodiging voor 2 personen voor de 2 jaarlijkse sponsoractiviteit georganiseerd door DFO ’20.  
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Mogelijkheid 2: Subsponsor 
 

Kosten: • € 500,00 per kalenderjaar 

• Exclusief eenmalige aanmaakkosten à € 200,00 reclamebord groot (rekening gaat 
rechtstreeks naar sponsor) 

• Exclusief eenmalige aanmaakkosten à € 65,00 reclamebord reclamezuil (rekening 
gaat rechtstreeks naar sponsor) 
 

Looptijd 5 jaar, daarna automatische jaarlijkse verlenging tot opzegging 
 

Contract Ja 
 

Factuur Ja, via DFO ’20 
 
Meerdere bedrijven kunnen subsponsor worden van DFO ’20. 
 
 
Als subsponsor krijgt u: 
 

• Een groot formaat reclamebord achter 1 van de doelen (244 x 122 cm) exclusief aanmaakkosten. 

• Een reclamebord op reclamezuil bij ingang sportpark (Kelpen-Oler) exclusief aanmaakkosten.  

• Naamsvermelding via televisiescherm(en) in de kantine.  

• Naamsvermelding met logo op de website van DFO ’20.  

• Naamsvermelding op het briefpapier van DFO ’20. 

• Naamsvermelding (bv. via programmaboekje of beeldscherm) bij alle activiteiten zoals  

damestoernooi, ambrastoernooi, penalty bokaal, (Sjeet um d’r in) en minivoetbal toernooi.  

• Link naar uw eigen website (indien beschikbaar)  

• Uitnodiging voor 2 personen voor de 2 jaarlijkse sponsoractiviteit georganiseerd door DFO ’20.  
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Mogelijkheid 3: Steunsponsor 
 

Kosten: • € 250,00 per kalenderjaar 

• Exclusief € 150,00 eenmalige aanmaakkosten per bord (rekening gaat rechtstreeks 
naar sponsor) 
 

Looptijd 5 jaar, daarna automatische jaarlijkse verlenging tot opzegging 
 

Contract Ja 
 

Factuur Ja, via DFO ’20 
 
Meerdere bedrijven kunnen steunsponsor worden van DFO ’20. 
 
 
Als steunsponsor krijgt u: 
 

• Een standaard formaat reclamebord langs het veld (244 x 60 cm) exclusief aanmaakkosten. 

• Naamsvermelding via televisiescherm(en) in de kantine. 

• Naamsvermelding met logo op de website van DFO ’20.  

• Link naar uw eigen website (indien beschikbaar)  
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Mogelijkheid 4: Reclamebord sponsoring (244 x 60 cm.) 
 

Kosten: • € 100,00 per kalenderjaar voor 1 bord 

• € 175,00 per kalenderjaar voor 2 borden 

• € 250,00 per kalenderjaar voor 3 borden 

• Exclusief € 150,00 eenmalige aanmaakkosten per bord (rekening gaat rechtstreeks 
naar sponsor) 
 

Looptijd 5 jaar, daarna automatische jaarlijkse verlenging tot opzegging 
 

Contract Ja 
 

Factuur Ja, via DFO ’20 
 

Extra  Extra adverteren op website: 

• Bedrijfsnaam met logo 

• Bedrijfsnaam met logo en link naar uw eigen website 

 
€ 50,00 per jaar 
€ 75,00 per jaar 

 
 
Als reclamebord sponsoring krijgt u: 
 

• Eén, twee óf drie reclameborden (244 x 60 cm) rond het hoofdveld, exclusief aanmaakkosten. 
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Mogelijkheid 5: Tenuesponsor 
 

Kosten: Eenmalige kosten voor een complete tenue uitrusting voor minimaal een team en de 
leiders. Zijnde: Trainingspakken, shirts, broeken, sokken, tassen en jassen.  

 
Looptijd 5 jaar, daarna automatische jaarlijkse verlenging tot opzegging 

 
Contract Ja. Alleen i.c.m. bordsponsoring. 

 
Factuur Ja, via DFO ’20 

 
Extra  Extra adverteren op website: 

• Bedrijfsnaam met logo 

• Bedrijfsnaam met logo en link naar uw eigen website 

 
€ 50,00 per jaar 
€ 75,00 per jaar 

 
 
Als reclamebord sponsoring krijgt u: 
 

• Eén, twee óf drie reclameborden (244 x 60 cm) rond het hoofdveld, exclusief aanmaakkosten. 

• Naamsvermelding via televisiescherm(en) in de kantine. 
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Mogelijkheid 6: Agrariërs 
 

Kosten: • € 125,00 per kalenderjaar 

• Eenmalige bijdrage van minimaal € 125,00 (om jeugd te voorzien van 
trainingspakken) 

 
Looptijd 5 jaar, daarna automatische jaarlijkse verlenging tot opzegging 

 
Contract Ja.  

 
Factuur Ja, via DFO ’20 

 
Meerdere agrarische bedrijven kunnen sponsor worden van DFO ’20. 
 
 
Als  sponsor door een agrarische ondernemer krijgt u: 
 

• Een reclamebord achter een van de doelen (extra groot formaat 10 x 1,5 meter), met: 

o Op artistieke wijze vermelding van de agrarische bedrijfsactiviteiten/sectoren. 

o Vermelding “Agrariërs Steunen DFO ’20” 

• Een reclamebord op reclamezuil bij ingang sportpark (Kelpen-Oler). 

• Naamsvermelding via televisiescherm(en) in de kantine. 

• Naamsvermelding met naam en bedrijfssector op de website van DFO ’20 

• Naamsvermelding (bv. via programma boekje of beeldscherm) bij alle activiteiten zoals damestoernooi, 
ambrastoernooi, penalty bokaal (sjeet um d’r in) en minivoetbal toernooi.  

• Link naar uw eigen website (indien beschikbaar). 

 

 


