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INHOUD INTRO

FC ‘s-Gravenzande is opgericht op 1 juli 2010. 

Op die datum fuseerden de ‘s-Gravenzandse Sport Vereniging 
en de ‘s-Gravenzandse Voetbal Vereniging tot één van de grootste
amateurvoetbalclubs van Nederland.

Het is altijd een feestje als je een wedstrijd bijwoont op onze club. 
Een ideale plek om elkaar te leren kennen, zaken te doen en zakelijke 
contacten te leggen in een ontspannen sportieve sfeer.  

Met een gedreven team van bestuurs- en commissieleden zorgt 
de Business Club er voor dat sponsoren zich “thuis” voelen binnen de vereniging. 

Dit gebeurt mede door inspirerende en aansprekende events te organiseren. 
Daarnaast beschikt de Business Club over een eigen Business Lounge met 
een prachtig uitzicht over het hoofdveld. De sfeer is persoonlijk en laagdrempelig. 

Je  bent van harte welkom! 

In deze brochure vind je een uitgebreid aanbod van zakelijke 
sponsormogelijkheden bij FC ‘s-Gravenzande. 

Wij denken graag mee en gaan verder dan de standaard mogelijkheden. 

Met voetbal als uitgangspunt en inspiratie zijn de mogelijkheden eindeloos! 

Met sportieve groet,

Het bestuur en alle (vrijwillige) medewerkers
van FC ‘s-Gravenzande

Intro 2

Sponsorpakketten 4

 Diamant 6
 Goud 6
 Zilver 7
 Brons 7
 Vriend 8

Kledingsponsoring 8

Teamsponsoring 9

Overige sponsoring 9

Over FC ‘s-Gravenzande 10

Contact 11Presentatiegids
seizoen 2019 - 2020

2



WELKOM OP ONS SPORTPARK
FC ‘S-GRAVENZANDE

Waar plezier en Waar plezier en 
prestatie samengaan!prestatie samengaan!
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SPONSOR PAKKETTENFC ’s-Gravenzande is voortdurend 
op zoek naar nieuwe manieren 
om van toegevoegde waarde 
te zijn voor haar sponsoren. 

Immers ‘als je denkt dat succes 
blijft duren sta je al op achterstand’. 

Dat is precies onze drijfveer om te 
blijven vernieuwen en anticiperen. 

Dat is waar wij continu mee bezig 
zijn en inhoud aan geven.  

Het afgelopen seizoen zijn ook weer 
nieuwe vormen van sponsoring ingezet. 

Zo hebben wij zelfs de toiletruimten 
benut om middels geïntegreerde 
schermen te adverteren. 

De Business Club heeft het afgelopen 
seizoen een aantal nieuwe sponsoren 
mogen verwelkomen. 

Op verschillende manieren 
ondersteunen zij FC ’s-Gravenzande. 

Kleding-, bord-, toernooien- en 
evenementsponsoring blijven daarbij 
traditioneel een sterk middel om de 
naamsbekendheid te vergroten 
en de sociale betrokkenheid met de 
maatschappelijke omgeving te tonen.

* INDIEN BESCHIKBAAR. Informeer naar de beschikbare kavels.
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2 x HOOFD-UITING SPONSORBORD- en/of DEUR:  2 x HOOFD-UITING SPONSORBORD- en/of DEUR:                 keuze uit:*
• Sponsorbord op veld 1 of 2                 • Sponsordeur kleedkamer

1 x HOOFD-UITING SPONSORBORD- en/of DEUR: 1 x HOOFD-UITING SPONSORBORD- en/of DEUR:                 keuze uit:*
• Sponsorbord op veld 1 of 2                 • Sponsordeur kleedkamer

RECLAME TV CIRCUIT CLUBGEBOUWRECLAME TV CIRCUIT CLUBGEBOUW
• Tarief per 10 seconden

RECLAME PLEE PLAYRECLAME PLEE PLAY
•Tarief per 10 seconden

RECLAME WEBSITE + SOCIAL MEDIARECLAME WEBSITE + SOCIAL MEDIA
•Tarief per item

BUSINESS LOUNGEBUSINESS LOUNGE
• Lidmaatschap

BUSINESS LOUNGEBUSINESS LOUNGE
• Toegang 4x per seizoen

HOOFDSPONSOR*HOOFDSPONSOR*
• Meiden- en Damesafdeling

SPONSOR KLEDINGPAKKETSPONSOR KLEDINGPAKKET
•Traning- en/of Presentatiepakken

SPONSOR SHIRTSPONSOR SHIRT
• Rug / Mouw Selectie / Voorzijde

SPONSOR STADION*SPONSOR STADION*
•Maatwerk

SPONSOR DUG-OUT*SPONSOR DUG-OUT*
•Maatwerk



DIAMANT
maatwerk

GOUD
vanaf €2.250,-

ZILVER
vanaf €1.750,-

BRONS
vanaf 1.500,-

VRIENDEN
vanaf €850,-

2 x HOOFD-UITING SPONSORBORD- en/of DEUR:  2 x HOOFD-UITING SPONSORBORD- en/of DEUR:                 keuze uit:*
• Sponsorbord op veld 1 of 2                 • Sponsordeur kleedkamer

1 x HOOFD-UITING SPONSORBORD- en/of DEUR: 1 x HOOFD-UITING SPONSORBORD- en/of DEUR:                 keuze uit:*
• Sponsorbord op veld 1 of 2                 • Sponsordeur kleedkamer

RECLAME TV CIRCUIT CLUBGEBOUWRECLAME TV CIRCUIT CLUBGEBOUW
• Tarief per 10 seconden

RECLAME PLEE PLAYRECLAME PLEE PLAY
•Tarief per 10 seconden

RECLAME WEBSITE + SOCIAL MEDIARECLAME WEBSITE + SOCIAL MEDIA
•Tarief per item

BUSINESS LOUNGEBUSINESS LOUNGE
• Lidmaatschap

BUSINESS LOUNGEBUSINESS LOUNGE
• Toegang 4x per seizoen

HOOFDSPONSOR*HOOFDSPONSOR*
• Meiden- en Damesafdeling

SPONSOR KLEDINGPAKKETSPONSOR KLEDINGPAKKET
•Traning- en/of Presentatiepakken

SPONSOR SHIRTSPONSOR SHIRT
• Rug / Mouw Selectie / Voorzijde

SPONSOR STADION*SPONSOR STADION*
•Maatwerk

SPONSOR DUG-OUT*SPONSOR DUG-OUT*
•Maatwerk
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DIAMANTPAKKET MAATWERK

GOUDPAKKET VANAF €2.250,-

We hebben vele trouwe sponsoren 
en ook nieuwe ondernemingen binden 
zich graag aan onze club.  

Een goed sponsorbeleid werkt 
in ieders voordeel. Zo kunnen wij 
helpen je bedrijf nog sterker op 
de kaart te zetten. 

Sponsoring van onze vereniging is 
dus een krachtige manier om je bedrijf 
te promoten en het uitgelezen middel 
om bedrijf en merk een positieve lading 
mee te geven. 

De vraag die we graag willen stellen 
is dan ook... “Hoe kunnen we je bedrijf 
nog sterker maken?

” Wij staan voor je klaar en lichten 
graag de sponsormogelijkheden 
toe in een persoonlijk gesprek.

Ons DIAMANTpakket kunt u helemaal zelf samenstellen. 
Dit pakket bestaat uit de volgende mogelijkheden, welke u allemaal kunt benutten:

2 x HOOFD-UITING sponsorbord- en/of deur2 x HOOFD-UITING sponsorbord- en/of deur, keuze uit: 
 • Sponsorbord op veld 1 of 2 • Sponsordeur kleedkamer
RECLAME TV circuit clubgebouwRECLAME TV circuit clubgebouw • Tarief per 10 seconden
RECLAME PLEE PLAYRECLAME PLEE PLAY • Tarief per 10 seconden
RECLAME Website + Social MediaRECLAME Website + Social Media • Tarief per item
BUSINESS LOUNGEBUSINESS LOUNGE • Lidmaatschap
BUSINESS LOUNGEBUSINESS LOUNGE • Toegang 4x per seizoen
HOOFDSPONSORHOOFDSPONSOR • Meiden- en damesafdeling
SPONSOR Kledingpakket (SUB)SPONSOR Kledingpakket (SUB) • Zie prijzen kledingbijdrage
SPONSOR Shirt (SUB)SPONSOR Shirt (SUB) • Rug / mouw selectie
SPONSOR StadionSPONSOR Stadion • Maatwerk

Ons GOUDpakket bestaat uit de volgende mogelijkheden, welke u allemaal kunt benutten:

1 x HOOFD-UITING sponsorbord- en/of deur1 x HOOFD-UITING sponsorbord- en/of deur, keuze uit: 
 • Sponsorbord op veld 1 of 2 • Sponsordeur kleedkamer
RECLAME TV circuit clubgebouwRECLAME TV circuit clubgebouw • Tarief per 10 seconden
RECLAME PLEE PLAYRECLAME PLEE PLAY • Tarief per 10 seconden
RECLAME Website + Social MediaRECLAME Website + Social Media • Tarief per item
BUSINESS LOUNGEBUSINESS LOUNGE • Lidmaatschap
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Waar plezier en Waar plezier en 
prestatie samengaan!prestatie samengaan!



ZILVERPAKKET VANAF €1.750,-

BRONSPAKKET VANAF €1.500,-

Op dit moment telt de vereniging 
ruim 1700 leden, 175 sponsoren 
en ongeveer 100 Business Clubleden. 

Hand in hand met al deze leden, 
vrijwilligers en sponsoren kunnen 
we stappen blijven maken. 

Samen belichamen we het ultieme 
FC ’s-Gravenzande gevoel. 

FC ’s-Gravenzande is meer dan  
een voetbalvereniging... 

een vereniging met een belangrijke 
maatschappelijke rol...                                   

FC ’s-Gravenzande, waar plezier 
en prestatie samengaan.

Ons ZILVERpakket kunt u helemaal zelf samenstellen. 
Dit pakket bestaat uit de volgende mogelijkheden, die u allemaal kunt benutten:

1 x HOOFD-UITING sponsorbord- en/of deur1 x HOOFD-UITING sponsorbord- en/of deur, keuze uit: 
 • Sponsorbord op veld 1 of 2 • Sponsordeur kleedkamer
RECLAME TV circuit clubgebouwRECLAME TV circuit clubgebouw • Tarief per 10 seconden
RECLAME PLEE PLAYRECLAME PLEE PLAY • Tarief per 10 seconden
BUSINESS LOUNGEBUSINESS LOUNGE • Lidmaatschap

Ons BRONSpakket bestaat uit de volgende mogelijkheden, welke u allemaal kunt benutten:

1 x HOOFD-UITING sponsorbord- en/of deur1 x HOOFD-UITING sponsorbord- en/of deur, keuze uit: 
 • Sponsorbord op veld 1 of 2 • Sponsordeur kleedkamer
RECLAME TV circuit clubgebouwRECLAME TV circuit clubgebouw • Tarief per 10 seconden
BUSINESS LOUNGEBUSINESS LOUNGE • Lidmaatschap

Waar plezier en Waar plezier en 
prestatie samengaan!prestatie samengaan!
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Teamwork binnen een voetbalvereniging 
beperkt zich niet tot de groene mat. 

Ook in alles daar omheen is 
samenwerking het toverwoord. 

In je eentje kun je misschien veel 
bereiken, met z’n allen nog veel meer. 

Dat geldt zeker ook voor de Business 
Club ‘s-Gravenzande. Meer dan 100 
bedrijven uit ‘s-Gravenzande en 
omstreken zijn inmiddels lid van 
deze club. 

Het mooie is dat de ondernemers 
hiermee ook de vereniging financieel 
ondersteunen. 

Minimaal de helft van de contributie 
die de Business Club leden betalen komt 
ten goede aan de voetbalvereniging. 

Hiermee sponsort de Business Club 
bijvoorbeeld diverse jeugdelftallen 
of het jaarlijkse BOAL Tournament.
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VRIENDPAKKET VANAF €850,-

KLEDINGSPONSORING MAATWERK

Ons VRIENDENpakket is een laagdrempelige manier, om uw sponsoring te laten zien. 
Dit kan met de volgende mogelijkheden:

1 x HOOFD-UITING sponsorbord- en/of deur1 x HOOFD-UITING sponsorbord- en/of deur, keuze uit: 
 • Sponsorbord op veld 1 of 2 • Sponsordeur kleedkamer
RECLAME TV circuit clubgebouwRECLAME TV circuit clubgebouw • Tarief per 10 seconden
BUSINESS LOUNGEBUSINESS LOUNGE • Toegang 4x per seizoen

Kledingsponsoring is één van de grootste sponsormogelijkheden van FC ‘s-Gravenzande. 
Iedereen draagt immers een tenue. Er zijn diverse mogelijkheden:

SPONSORPAKKET VOOR DE JEUGD per afdelingSPONSORPAKKET VOOR DE JEUGD per afdeling

• Shirts met bedrukking voor een afdeling (bijvoorbeeld de gehele JO14 of JO15 enz)
 - Shirts worden aan het eind van het seizoen doorgegeven aan de nieuwe lichting. 
• Shirts worden niet in een pakket aangeboden (wél vanaf senioren)

• Broekje & kousen; deze kunnen ook gesponsord worden, maar mogen geen uiting bevatten
• Spelerstassen klein/groot (tegen meerprijs te bedrukken met uw uiting)

• Presentatiepak (incl. bedrukken van uw uiting)
• Presentatiepak- en spelerstascombinatie

• Wedstrijdpakket JEUGD; 
 - Broekjes & kousen (zonder sponsor-uiting) - teamtas (tegen meerprijs te bedrukken met uw uiting)
• Totaalpakket JEUGD; 
 - Broekjes & kousen (zonder sponsor-uiting) - spelerstas - presentatiepak - teamtas 
 (tegen meerprijs te bedrukken met uw uiting)

Waar plezier en Waar plezier en 
prestatie samengaan!prestatie samengaan!



Vanaf de start in seizoen 2015-2016 
hebben we binnen onze vereniging 
G-voetbal geïntroduceerd. 

De club is van mening dat iedereen 
kan voetballen en daartoe ook de 
ruimte en gelegenheid moet krijgen. 

Voorheen trainden meiden op een 
bijveld onder begeleiding van ouders. 

Tegenwoordig trainen zij volgens 
vaste methoden onder gediplomeerde 
trainers en hebben wij een 
samenwerkingen met ADO DEN HAAG.

SPONSORING OVERIG MAATWERK

Natuurlijk zijn er vele andere mogelijkheden om te sponsoren als bedrijf of vriend:

Pannakooi   per jaar  €300,-
Traptrede ingang kantine en/of kleedkamers per jaar  €400,- voor 3 jaar  €1.000,-
Wedstrijdbal thuiswedstrijd 1e elftal  per wedstrijd  €350,-
PleePlay  per jaar  €500,- per maand  €50,-
Tournooien  maatwerk
Evenementen  maatwerk
4e helft in de kantine  maatwerk

Alle prijzen zijn exclusief BTW, materiaal-, bedrukkings- en ontwerpkosten

SPONSORPAKKET VOOR SENIORENSPONSORPAKKET VOOR SENIOREN

• Spelerstas groot (tegen meerprijs te bedrukken met uw uiting)
• Presentatiepak (incl. bedrukken van uw uiting)
• Presentatiepak- en spelerstascombinatie
• Wedstrijdpakket SENIOREN; 
 - Broekjes & kousen (zonder sponsor-uiting) - teamtas (tegen meerprijs te bedrukken met uw uiting)
• Totaalpakket SENIOREN; 
 - Broekjes & kousen (zonder sponsor-uiting) - spelerstas - presentatiepak - teamtas 
 (tegen meerprijs te bedrukken met uw uiting)

Het 1e jaar betaalt u alle kosten voor het gekozen pakket, dit om de directe kosten te drukken 
voor de aanschaf. Het 2e, 3e en 4e jaar wordt de vergoeding betaald voor de sponsoruitingen. 
De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de grootte van de teams; 

• 6-tallen €250,- per jaar (pakket voor 8 spelers)
• 8-tallen €350,- per jaar (pakket voor 10 spelers)
• 11-tallen €500,- per jaar (pakket voor 16 spelers)

Waar plezier en Waar plezier en 
prestatie samengaan!prestatie samengaan!
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We kunnen zeggen dat 
FC ‘s-Gravenzande een écht 
voetbalbolwerk is. 

Met een herkenbaar beleid, 
waarbij de jeugdopleiding de rode 
draad vormt. 

Met veel eigen opgeleide spelers 
op het hoofdveld. Een bolwerk met 
veel vrijwilligers, die het clubhart 
op de goede plaats hebben. 

Zij zijn de kurk waarop onze mooie 
vereniging drijft.

Het vrouwenvoetbal heeft zich 
de afgelopen jaren geweldig ontwikkeld 
en groeit elk seizoen verder. 

Onze jeugdafdeling is gezegend 
met heel veel enthousiaste ouders 
die als vrijwilligers zorgen dat de kinde-
ren lekker kunnen voetballen 
en plezier maken.
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OVER FC ‘s-GRAVENZANDE
Wij zijn een voetbalvereniging in het Westland, met ruim 1.700 leden, waar het individu 
centraal staat. Met een uitstekend gecertificeerde jeugdopleiding, die een nauwe 
samenwerking heeft met de Feijenoord Academy, proberen wij onze eigen talenten 
klaar te stomen voor het eerste elftal. Hoewel veel jeugdspelers tijdens de opleiding 
al worden gescout door BVO’s, zijn wij daar supertrots op. 

Naast het voetballen hebben wij ook aandacht voor de maatschappij in onze omgeving. 
Wij werken nauw samen met Vitis Welzijn. Deze organisatie zet zich in de regio Westland 
in voor een vitale samenleving. Zij ondersteunen kwetsbare burgers, stimuleren mensen 
om te participeren, elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien. 

Daarnaast werken wij samen met Vluchtelingenwerk Nederland en de Reclassering 
en met ’s Heeren Loo hebben wij een samenwerkingsverband. ‘s Heeren Loo helpt mensen 
met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals 
zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. Dit houdt voor ons in dat een 
achttal jongeren, met twee begeleiders, vijf dagen in de week op ons sportpark aanwezig 
zijn om allerlei werkzaamheden te verrichten. Zoals het schoonmaken en schoonhouden van 
de buitenruimtes op ons sportpark, het clubgebouw en de kleedkamers, het klaarmaken van 
de trainingsvelden voor de trainingen en het wassen van de hesjes. 

In ons clubgebouw is ook een locatie van  de kinderopvang “Okidoki” gevestigd, 
een organisatie waarmee wij zeer plezierig samenwerken. Datzelfde geldt natuurlijk 
ook voor de fysiopraktijk van Sophie Stam, een welkome verrijking  voor ons sportpark.

Namens het bestuur van FC ’s-Gravenzande, Dick Hartman (secretaris)Waar plezier en Waar plezier en 
prestatie samengaan!prestatie samengaan!



Naast onze jeugdopleiding willen 
wij plezier en prestaties uitstralen 
naar al onze leden. 

Of je nu in het eerste elftal voetbalt,
in een lager seniorenteam, 
bij onze vrouwenafdeling of bij onze 
jeugd, ieder lid heeft onze aandacht. 
Daarnaast hebben we een bloeiende 
G-afdeling met twee teams met de 
noodzakelijke begeleiding. 

Spelen op de dinsdagochtend 
een twintigtal Walking Footballers 
een partijtje voetbal en hebben wij 
een grote jeugdafdeling van klein 
tot groot. 

Kortom je kunt bij onze vereniging 
voetballen vanaf je 4e jaar tot zeker 
aan je 80e jaar. 

CONTACT & INFORMATIE
Meer informatie en prijzen vind u op de website of in de bijlagen.

Wilt u een sponsorpakket afnemen, neem dan contact op met:  sponsorzaken@fcsgravenzande.nl

Ad Vermolen 06-21377025 awa.vermolen@caiway.nl

Patrick Lansbergen 06-24640580 patrick@lansbergenorchids.nl

Miranda Meijer 06-52655702 meijer852@gmail.com

Jan Willem v.d Meer 06-53502180 janwillem@bc-sgravenzande.nl

Twan de Hoog 06-81908888 t.d.hoog@fcsgravenzande.nl

John Schonewille 06-45601876 j.schonewille@fcsgravenzande.nl

Direct een pakket uitkiezen online of wilt u meer informatie. 
Via de QR-code komt u direct op de goede pagina.

Waar plezier en Waar plezier en 
prestatie samengaan!prestatie samengaan!
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JULIANA SPORTPARK • KONINGIN JULIANAWEG 154 • 2691 GH  ‘S-GRAVENZANDE
WWW.FCSGRAVENZANDE.NL

BC ‘s-GravenzandeBC ‘s-Gravenzande


