
EGS ’20 BIEDT EXPOSURE EN VERBINDT

Op zaterdag 16 mei hebben de leden van Estria, GVV ’57 en SCV ’58 
positief gestemd voor de fusie tot EGS ’20! Een begin van een nieuw 
tijdperk dus. Een zeer uitdagend proces, om van drie verenigingen 
één te worden. Maar ook zeker één met ongekende mogelijkheden. 
Inmiddels heeft deze samenwerking al tot de nodige successen 
geleid, wordt er een prachtige accommodatie gerealiseerd, hebben 
we een naam en een nieuw tenue en werken we samen verder aan 
de toekomst van een prachtige vereniging.

Onze visie ‘Samenwerken doe je door elkaar te zien, te spreken 
en samen sport te beleven’ staat dan ook niet op zich. Willen we 
(blijvend) succesvol zijn dan zullen we dit gezamenlijk moeten doen. 
Dit realiseren we met de vele vrijwilligers die we hebben maar zeker 
zo belangrijk bent u, oftewel, de sponsoren. Sponsoren zijn daarbij 
een grote succesfactor!

Natuurlijk kan ook deze nieuwe vereniging niet bestaan zonder steun 
van u als ondernemer. Wellicht heeft u in het verleden al eerder 
een of meerdere van de drie verenigingen gesponsord? Hiervoor is 
onze dank uiteraard groot! Ook bij EGS ’20 kunt als ondernemer op 
verschillende manieren een rol van betekenis spelen. De voetbalsport 
is een schitterend medium om reclame en prestatie met elkaar te 
verenigen.

EGS ’20 wordt een grote vereniging, met circa 1.100 leden en 50 
teams die deelnemen aan de KNVB competitie. Ook hockeyclub HCG 
is actief op hetzelfde sportpark, 6 hockeyteams nemen deel aan de 
KNHB competitie. In totaal zijn er circa 1.250 leden actief op ons 
nieuwe sportpark. Ook zullen een fysiotherapie praktijk en een sport 
BSO zich vestigen in onze accommodatie. Het eerste elftal van EGS 
’20 zal komend seizoen uit gaan komen in de Derde Klasse. U kunt 
zich voorstellen dat er in een speelweekend, maar ook gedurende 
de week, een enorme hoeveelheid mensen op ons sportpark zullen 
komen. Een hoge mate van exposure rondom ons sportpark dus.

Wij hopen dat u uw betrokkenheid bij onze club wilt tonen door ons 
te sponsoren op een manier die bij u past en die u aanspreekt. Wij 
bieden u deze brochure aan om u op de hoogte te brengen van de 
vele sponsormogelijkheden. Hierbij vinden wij het belangrijk dat u 
ook persoonlijk profijt heeft bij uw betrokkenheid! Daarom hebben 
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EGS ’20 BIEDT EXPOSURE EN VERBINDT

Op zaterdag 16 mei hebben de leden van Estria, GVV ’57 en SCV ’58 positief 
gestemd voor de fusie tot EGS ’20! Een begin van een nieuw tijdperk dus. Een zeer 
uitdagend proces, om van drie verenigingen één te worden. Maar ook zeker één met 
ongekende mogelijkheden. Inmiddels heeft deze samenwerking al tot de nodige 
successen geleid, wordt er een prachtige accommodatie gerealiseerd, hebben we 
een naam en een nieuw tenue en werken we samen verder aan de toekomst van 
een prachtige vereniging.

Onze visie ‘Samenwerken doe je door elkaar te zien, te spreken en samen sport te 
beleven’ staat dan ook niet op zich. Willen we (blijvend) succesvol zijn dan zullen 
we dit gezamenlijk moeten doen. Dit realiseren we met de vele vrijwilligers die 
we hebben maar zeker zo belangrijk bent u, oftewel, de sponsoren. Sponsoren zijn 
daarbij een grote succesfactor!

Natuurlijk kan ook deze nieuwe vereniging niet bestaan zonder steun van u als 
ondernemer. Wellicht heeft u in het verleden al eerder een of meerdere van de drie 
verenigingen gesponsord? Hiervoor is onze dank uiteraard groot! 
Ook bij EGS ’20 kunt als ondernemer op verschillende manieren een rol van betekenis 
spelen. De voetbalsport is een schitterend medium om reclame en prestatie met 
elkaar te verenigen.

EGS ’20 wordt een grote vereniging, met circa 1.100 leden en 50 teams die deelnemen 
aan de KNVB competitie. Ook hockeyclub HCG is actief op hetzelfde sportpark, 6 
hockeyteams nemen deel aan de KNHB competitie. In totaal zijn er circa 1.250 leden 
actief op ons nieuwe sportpark. Ook zullen een fysiotherapie praktijk en een sport 
BSO zich vestigen in onze accommodatie. Het eerste elftal van EGS ’20 zal komend 
seizoen uit gaan komen in de Derde Klasse. U kunt zich voorstellen dat er in een 
speelweekend, maar ook gedurende de week, een enorme hoeveelheid mensen op 
ons sportpark zullen komen. Een hoge mate van exposure rondom ons sportpark 
dus.

Wij hopen dat u uw betrokkenheid bij onze club wilt tonen door ons te sponsoren 
op een manier die bij u past en die u aanspreekt. Wij bieden u deze brochure aan 
om u op de hoogte te brengen van de vele sponsormogelijkheden. Hierbij vinden 
wij het belangrijk dat u ook persoonlijk profijt heeft bij uw betrokkenheid! Daarom 
hebben wij verschillende sponsorpakketten samengesteld.
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DE SPONSORCOMMISSIE
De sponsorcommissie hoopt u te mogen verwelkomen als sponsor van onze nieuwe 
vereniging. 
Wij zien uit naar een prettige samenwerking!

Met vriendelijke groet,
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Nick Jansen                                  Berna Kamoen                         Maarten Blom

Roland van Boekel                                 Yvon Arts                           Marcel van Haren



1. HOOFDSPONSOR

Kosten van het hoofdsponsorschap nader in te vullen
Duur overeenkomst 4 jaar

•  Bedrukking op voorzijde tenue eerste elftal
•  Bedrukking op voetbaltassen eerste elftal
•  Optioneel bedrukking op polo’s.
•  Permanente vermelding op homepage EGS ’20 met hyperlink naar eigen website
•  Banner bij ingang sportpark
•  Reclamebord op prominente plek langs hoofdveld (244 x 120 cm)
•  Reclamebord veld 2 (244 x 61 cm)
•  Vlag op sportpark
•  1 pagina advertentie presentatiegids (jaarlijkse uitgave)
•  Vol lidmaatschap EGS ’20 Businessclub
•  4 sponsorpasjes voor alle thuiswedstrijden

2. RUGSPONSOR

Kosten van het rugsponsorschap nader in te vullen
Duur overeenkomst 4 jaar

•  Bedrukking op rugzijde tenue eerste elftal
•  Permanente vermelding op homepage EGS ’20 met hyperlink naar eigen website
•  Banner bij ingang sportpark
•  Reclamebord op prominente plek langs hoofdveld (244 x 120 cm)
•  Reclamebord veld 2 (244 x 61 cm)
•  Vlag op sportpark
•  1 pagina advertentie presentatiegids (jaarlijkse uitgave)
•  Vol lidmaatschap EGS ’20 Businessclub
•  4 sponsorpasjes voor alle thuiswedstrijden

(Hoofd- rugsponsor voorzien t/m seizoen 2023-2024)
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3. STERSPONSOR

Kosten pakket per jaar € 1.500 excl. BTW
Duur overeenkomst 4 jaar

• Banner ingang sportpark
• Roulerende vermelding op homepage EGS ’20 met hyperlink naar eigen website
• Reclamebord op prominente plek langs hoofdveld (244 x 120 cm)
• 1/2 pagina advertentie presentatiegids (jaarlijkse uitgave)
• Vol lidmaatschap EGS ’20 Businessclub

 
4. LID BUSINESSCLUB

Kosten pakket per jaar € 600 excl. BTW
Duur overeenkomst 4 jaar

• Uitnodiging voor 2 personen voor Businessclub-bijeenkomsten
• Uitnodiging voor 2 personen voor uitstapjes van de Businessclub
• Mogelijkheid tot het uitbreiden van zakelijk netwerk, ontmoeten          
   van nieuwe ondernemers en het bijwonen van interessante activiteiten
• Vermelding reclamezuil bij ingang clubhuis
• Vermelding op sponsorpagina website EGS ’20 met hyperlink naar eigen website  
• Enkelzijdig reclamebord langs hoofdveld (244 x 60 cm)
• Advertentie op TV schermen clubhuis
• 1/4 pagina advertentie presentatiegids (jaarlijkse uitgave)
• 2 sponsorpasjes voor alle thuiswedstrijden

*alle punten uit businessclub gelden ook voor hoofd-, rug- en stersponsors
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5. KLEDINGSPONSOR

Contractduur 4 jaar, prijzen excl. BTW

Aankleding seniorenelftal incl. bedrukking
• € 950 bij eenmalige betaling
• € 1.050 bij termijnbetaling (1e termijn €600 daarna per jaar € 150)
 
Aankleding jeugdteam incl. bedrukking 
• € 750 bij eenmalige betaling
• € 800 bij termijnbetaling (1e termijn € 400 daarna per jaar € 125)

• Diverse mogelijkheden bij senioren- en jeugdteams voor sponsoring 
   trainingspakken, inloopshirts, voetbaltassen, etc.
• Vermelding op sponsorpagina website EGS ’20 met hyperlink naar eigen website
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6. RECLAMEBORDSPONSOR

Contractduur 3 jaar, prijzen excl. BTW per jaar

* Alle reclamebordsponsors krijgen vermelding op sponsorpagina website EGS ’20   
  met hyperlink naar eigen website

Reclamebord hoofdveld (244 x 60 cm) 
• Enkelzijdig € 150
• Dubbelzijdig € 250
Reclamebord HCG of veld 2 (244 x 60 cm)
• Enkelzijdig € 100
• Dubbelzijdig € 150
Reclamebord op prominente plek langs hoofdveld (244 x 120 cm) 
• Enkelzijdig € 250

Reclamedoek achter goal hoofdveld ± 5 x 2 mtr 
• Enkelzijdig € 300 

(Grote borden en reclamedoeken nog niet beschikbaar)
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Dug-out hoofdveld
• Enkelzijdig € 250
Dug-out HCG of veld 2
• Enkelzijdig € 150

 

Banier bij ingang sportpark 
• Dubbelzijdig € 300

 

Eenmalige aanmaakkosten reclameborden en -doeken
Enkelzijdig reclamebord 244 x 60 cm € 85
Dubbelzijdig reclamebord 244 x 60 cm € 110
Reclamedoek ballenvangers 200 x 500 cm € 95
Banier bij ingang formaat 100 x 250 cm € 50
Dug-out  op aanvraag als u interesse heeft.
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7. ADVERTENTIESPONSOR

Contractduur 3 jaar, prijzen excl. BTW per jaar 
( prijzen afhankelijk van formaat advertentie presentatiegids)

• TV-advertentie op schermen clubhuis
• Vermelding op sponsorpagina website EGS ’20 met hyperlink naar eigen website
• Advertentie presentatiegids (jaarlijkse uitgave)
• 1/4 pagina advertentie € 250
• 1/2 pagina advertentie € 300
• 1 pagina advertentie € 350
  

8. SPONSOR VAN DE MAAND
Contractduur 1 maand
“Onderteken contract op een bierviltje”
 
• Eén maand lang uitingen op ons sportpark
• WC-sponsorbord, A4 formaat
• TV-advertentie op schermen clubhuis
• Vermelding op homepage EGS ‘20
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Namens de sponsor,

Handtekening:

Namens de sponsorcommissie,

Plaats en datum:

Handtekening:

-Een maand lang uw sponsoruitingen op ons sportpark!
-A4 sponsorbordjes op toiletten!

-TV advertenties op schermen clubhuis!
-Vermelding op homepage en social media kanalen EGS’20!



9. OVERIGE SPONSORMOGELIJKHEDEN

9.1 PRESENTATIEGIDS

Contractduur 3 jaar, prijs excl. BTW per jaar (jaarlijkse uitgave)
• 1/4 pagina advertentie € 50
• 1/2 pagina advertentie € 100
• 1 pagina advertentie € 150

9.2 VLAGSPONSOR
Contractduur 3 jaar, prijs excl. BTW € 150 per jaar
• Vlag bij ingang sportpark

9.3 RECLAMEZUILSPONSOR

Contractduur 3 jaar, prijs excl. BTW € 75 per jaar
• Reclamezuil bij ingang clubhuis

9.4 STOELSPONSOR

Contractduur 3 jaar, prijs excl. BTW € 25 per jaar
• Naamvermelding op tribunestoel voor 3 jaar
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Sportpark ’De Kranenhof’
Stoottroepenweg 2a
5364 MV Escharen

sponsorzaken@egs20.nl
www.egs20.nl
volg ons op Samen EGS


