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SPONSORMOGELIJKHEDEN
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s.v. HODO als 
uw uithangbord?

Voetbal is volkssport nummer één in Nederland en 
sponsoring is een onmisbaar element in het voortbestaan 
van zowel clubs als bedrijven. Voor een bedrijf benadrukt 
sponsoring het maatschappelijke karakter van de 
onderneming. 

s.v. HODO heeft als doelstelling dat het voor iedereen 
mogelijk moet zijn om actief aan een teamsport deel te 
nemen, en dat de kosten hiervoor geen te hoge drempel 
mogen zijn.

Om een relatief bescheiden contributie  mogelijk te maken 
en  met name onze (jeugd)leden het verenigingsleven te 
laten beleven, kan s.v. HODO niet zonder de steun van u als 
sponsor. 

s.v. HODO is er dan ook trots op dat het kan beschikken 
over een groot aantal sponsors. 

Er zijn diverse manieren om onze club qua sponsoring te 
steunen. Vele bedrijven gingen u al voor. Volgt u ook!!!!

Voor meer informatie of 

voor het maken van een 

afspraak belt u met:

Johan Bijl  06-51572509

Henk Kleine  0528-342471

Henk-Jan Lip  06-83639559

Manuel Origiu 06-46154171

Stefan Poel  06-51153149

Henk Smit  06-23853929

Of stuur een mail naar: 

sponsorcommissie@hodo.nl
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Wat kunnen wij u bieden? Hieronder zijn een aantal mogelijkheden voor 
sponsoring opgenomen. Hierbij is het mogelijk verschillende soorten 
sponsoring afzonderlijk of in combinatie met elkaar in te zetten.

• Shirtsponsoring van een senioren-, 
junioren- of pupillen-team

• Trainingspakken 
• Presentatiepakken 
• Inloopshirts 
• Spelerstassen met logo

Hoofdsponsorschap Prijs op aanvraag / in overleg

Prijs op aanvraag / in overlegCo-sponsorschap

Sponsoring kleding

De jaarlijks terugkerende presentatiegids heeft 
een oplage van 500 stuks. De presentatiegids 
wordt verspreid aan zowel leden, sponsoren, 
buurtverenigingen als bezoekende verenigingen. 
Voor een goede indruk van deze prachtige gids 
verwijzen wij naar onze internetsite www.hodo.nl. 

Presentatiegids s.v. HODO 

Sponsormogelijkheden
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Een reclamedoek bij de entree van ons 
sportpark. 

Uw reclamebord als terrasafscheiding.

Reclameborden

Reclamedoek Terrasafscheiding

Sponsormogelijkheden

Reclamebord klein
Dubbel reclamebord klein

Reclamebord klein
terraszijde

Mega reclamebord
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Het programmablad (full colour) wordt bij elke 
thuiswedstrijd van het 1e elftal uitgebracht. 
Gemiddeld zullen dit 20 wedstrijden per jaar zijn. 

HODO-promotie biedt particulieren, bedrijven of 
instellingen de mogelijkheid om op een centrale 
plaats in onze sportkantine reclame-uitingen te 
plaatsen. 

Reclame-uiting op onze internetsite. 
Dit is zeer recent opgestart voor onze 
hoofdsponsor en co-sponsoren. Vanaf 
heden bieden wij onze bestaande en 
nieuwe sponsoren de mogelijkheid 
een logo en een link op onze site te 
plaatsen.

De “Zwart Witter” heeft 11 edities per jaar 
met een oplage van ongeveer 400 stuks. 

Advertentie in ons clubblad 
de “De Zwart-Witter”

Advertentie in ons 
programmablad

HODO-promotie

Internet s.v. HODO

Sponsormogelijkheden
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Wedstrijdsponsoring biedt bedrijven of instellingen de 
mogelijkheid om middels het sponsoren van de wedstrijdbal 
reclame te maken. Hiervoor ontvangt de sponsor een 
vermelding in onze kantine als zijnde wedstrijdsponsor en 
zal bij de betreffende wedstrijd aandacht worden besteed 
aan de sponsor in het programmablad en tijdens het 
omroepen vanuit de omroepcabine.

De loopkrant biedt bedrijven of instellingen 
de mogelijkheid om middels een advertentie 
op een televisie centraal in onze kantine 
reclame te maken. Deze televisie biedt op de 
wedstrijddagen allerlei informatie (uitslagen, 
standen en overige mededelingen) en is een 
interessant medium voor uw reclame-uiting. 

Voor het vergroten van uw naamsbekendheid 
biedt s.v. HODO u de mogelijkheid om uw naam 
te koppelen aan een van de vele evenementen 
die s.v. HODO op jaarbasis organiseert. Graag 
verkennen wij met u de mogelijkheden.

Op TV Drenthe teletekst hebben wij als vereniging 
een eigen pagina, namelijk pagina 333. Op elke 
pagina (10 in totaal) is het mogelijk reclame-
uitingen weer te geven. Voor een indruk willen wij u 
graag verwijzen naar de betreffende pagina. 

Teletekstpagina TV Drenthe 

Wedstrijdsponsoring 

Loopkrant 

Toernooien of evenementen

Sponsormogelijkheden
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Heeft u naast de vermelde 
sponsormogelijkheden 
andere wensen of ideeën 
voor ludieke acties, dan 
staan wij daar te allen tijde 
voor open.

Neemt u eens geheel 
vrijblijvend contact op met 
de sponsorcommissie om te 
horen wat sponsoring van 
s.v. HODO voor uw bedrijf of 
organisatie kan betekenen. 

Voor meer informatie of voor het maken van een 
afspraak belt u met:

Johan Bijl   06-51572509
Henk Kleine   0528-342471
Henk-Jan Lip  06-83639559
Manuel Origiu 06-46154171
Stefan Poel   06-51153149
Henk Smit   06-23853929

Of stuur een mail naar: sponsorcommissie@hodo.nl

Meer informatie?


