
 
 

 
 
 
Geachte sponsor, 
 
 
Wij denken u een aantrekkelijke aanbieding te kunnen 
doen om reclame te maken rondom ons sportveld. 
H.S.S.C.’61 is in het bezit van een uniek 
roldoeksysteem. Een opvallende wijze van reclame 
maken die qua prijsstelling concurrerend is met de 
bekende borden. Over een lengte van 96 meter staat 
ons roldoek en hierop hebben wij  momenteel 11 
banen reclame uitingen die om de 30 seconden 
wisselen.  
 
Er zijn diverse mogelijkheden. De minimale lengte 
bedraagt 6 meter per reclame-uiting.  
Als vereniging hebben wij gekozen voor een vaste 
leverancier van het doek. Deze adviseert u gratis bij de 
opmaak van uw doek; bedrukt de doeken en 
vrijwilligers van H.S.S.C’61 brengen de doeken aan op 
het rolbord. 
De kosten voor het produceren en aanbrengen van het 
doek bedragen ca € 50,00 per strekkende meter, 
ongeacht de lengte excl. B.T.W. 
 
De productiekosten zijn éénmalig en vergelijkbaar 
met een traditioneel reclamebord van 3 meter. 
Bij eventuele schade aan het doek neemt HSSC de 
reparatiekosten voor haar rekening. Daarnaast bieden 
wij u ook de mogelijkheid om een contract voor 
minimaal drie jaar aan te gaan. HSSC neemt dan de 
helft van de productiekosten voor haar rekening. 
 
Verder ziet u dat er een staffel ingebouwd is in de 
prijsopbouw. Indien u meerdere lengtes wilt ontvangt u 
een korting per strekkende meter. 
Naast de mogelijkheid om een langere reclame-uiting 
te plaatsen kunt u bijvoorbeeld ook kiezen voor 
meerdere lengtes van  6 meter die dan regelmatig in 
beeld komen. 
 
Voor onze huidige  sponsoren die reeds een bord om 
het veld hebben en daarnaast deelnemen aan het 
roldoek,hebben wij de volgende uiterst gunstige 
regeling getroffen.  
Uw huidige bord blijft gehandhaafd rondom ons 
hoofdveld of B-veld en de jaarlijkse kosten die u nu 
betaalt voor uw huidige bord zijn inbegrepen bij de 
prijs van het roldoek! 
 

 
    
 
 
 

 
 
Prijzen reclame roldoek HSSC”61 
 
 
 

Eén lengte = 6 meter  €   200,00 / jaar. 
 

      
 

Dubbele lengte = 12 meter    €   380,00 / jaar. 
 

Uw voordeel = 5% korting / meter 
 

 
 

Kwart lengte veld = 24 meter  €   720,00 / jaar. 
 

Uw voordeel = 10% korting / meter 
 

 
 

Halve lengte veld = 48 meter   € 1360,00 / jaar 
 

Uw voordeel = 15 % korting / meter 
 

 
 

Volle lengte veld = 96 meter    € 2.560,00 / jaar 
 

Uw voordeel = 20 % korting / meter 
 

 

 
 
Alle genoemde prijzen zijn ex. BTW  
 
Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan contact op met 
de sponsorcommissie van HSSC’61 
 
e-mail: sponsorcommissie@hssc61.nl 
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