
 

Sponsoropties Geuzenmiddenmeer 
GeuzenMiddenmeer ontleent haar bestaansrecht aan een breed 
gedragen ideaal van de huidige Nederlandse samenleving; sport en 
beweging als een middel voor duurzame persoonlijke en sociale 
ontwikkeling. Bijgevolg vinden wij het als club van groot belang de 
drempel voor jongeren om te gaan sporten zo laag mogelijk te 
houden. Daarbij willen wij als GeuzenMiddenmeer graag een 
afspiegeling zijn van de bevolking van Amsterdam-Oost en een 
plek bieden voor mensen van verschillende afkomst, leeftijd en 
sekse. Vandaar zet de club in op diversiteit en is er een speciale 
focus voor vrouwen- en meidenvoetbal. Dit is van groot 
maatschappelijk belang voor de multiculturele stad Amsterdam. Met dit uitgangspunt willen wij 
een bijdrage leveren aan de sociale cohesie binnen het stadsdeel en met name mensen op 
vroege leeftijd actief leren bewegen en in teamverband sociale omgangsvormen bijbrengen. 
GeuzenMiddenmeer biedt elk talent de ruimte om zich maximaal te ontplooien en biedt 
tegelijkertijd elke sporter op haar of zijn niveau plezier en de mogelijkheid tot ontwikkeling. 
Daarnaast wil GeuzenMiddenmeer een gezellige ontmoetingsplek zijn voor haar meer dan 1200 
leden en alle betrokkenen. 

Losse opties 
Bord van 3 bij 1 meter langs de velden * €250,- per jaar 
Logo in de banner clubhuis-schermen €150,- per jaar 
Logo onderaan nieuwsbrief naar alle leden €150,- per jaar 
Logo met link op de site €100,- per jaar 
Materiaal- of Kledingsponsoring prijs in overleg 

 
* De eenmalige prijs van de borden zit hier niet bij inbegrepen. 



 

Pakketten 
1. Brons: 

a. Bord van 3 bij 1 meter langs de velden*; 
b. Logo met link op de site;  
c. Logo in de banner clubhuis-schermen; 
d. Deelname sponsordag op de club. 

Prijs: €350,- per jaar 
2. Zilver: 

a. Twee borden van 3 bij 1 meter langs de velden*; 
b. Logo met link op de site;  
c. Logo in de banner clubhuis-schermen; 
d. Deelname sponsordag op de club; 
e. Logo onderaan nieuwsbrief naar alle leden.  

Prijs:  €650,- per jaar 
3. Goud: 

a. Vier borden van 3 bij 1 meter langs de velden*; 
b. Logo met link op de site;  
c. Bedrijfsprofiel op de site; 
d. Logo in de banner clubhuis-schermen; 
e. Deelname sponsordag op de club; 
f. Logo onderaan nieuwsbrief naar alle leden.  

Prijs: €1100,- 

Staffelkorting 
Natuurlijk hopen we dat een samenwerking meerdere jaren kan voortduren tussen de club en 
een sponsor. Om die reden hanteren we een korting op alle items als deze voor meerdere jaren 
worden afgenomen. 

2 jaar 5% korting 
3 jaar 10% korting 
4 jaar 15% korting 

 

Interesse? Kom in contact! 
De leden van de sponsorcommissie van GeuzenMiddenmeer komen graag in contact om de 
mogelijkheden te bespreken. Suggesties voor samenwerkingen met een andere invulling dan 
de opties in dit document zijn ook altijd welkom!  
 
Mail ons op sponsoring@geumid.nl, dan gaan wij direct aan de slag met een passende 
samenwerking! 

 
* De eenmalige prijs van de borden zit hier niet bij inbegrepen. 


