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INFORMATIE
 
Wij nodigen je graag uit voor het bespreken van jouw  
mogelijkheden. Verenigingsmanager Jan Beuckens  
ontvangt je graag in ons (vernieuwde) clubhuis.

VOOR AMBITIEUZE SPONSORENv.v. KOLPING BOYS
Sportcomplex De Nollen

Beverdam 3
1822 AA Alkmaar

wwww.facebook.nl/
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BEDRIJVEN

Scoren via Kolping Boys
Onze selectieteams spelen allemaal op 
hoog niveau, mede mogelijk gemaakt 
door de support van onze sponsoren. 
Sponsoring is dé manier om onze 
favoriete club te steunen en jouw bedrijf 
op de kaart te zetten. Bij Kolping Boys 
kan dat op verschillende manieren.

KOLPING NETWERK

Samen ondernemen
Het Kolping Boys Netwerk verbindt 
regionale ondernemers, organiseert ten 
minste drie netwerkbijeenkomsten en 
creëert exposure via via social media 
en tv-schermen. Wij bieden een podium 
om te netwerken in een inspirerende en 
gezellige ambiance. Een lidmaatschap van 
het Kolping Netwerk kost € 500,- per jaar. 

MAATWERK

Support ons op de manier die bij je past
Wij denken graag met je mee! Zo zijn 
er tal van mogelijkheden waaronder 
de sponsoring van tribunestoelen, het 
lidmaatschap van de Vriendenclub en  
het kledingsponsorschap van jeugdteams. 
Heb je een ander idee? Maak het kenbaar! 
De actiebereidheid van de leden van onze 
sponsorcommissie is groot. We werken 
samen naar resultaat!

SPONSORMOGELIJKHEDEN KOLPING BOYS

KOLPING BOYS

Een ambitieuze club
Kolping Boys is een voetbalvereniging met 
1.150 leden en heeft een duidelijke positie in 
de regio Alkmaar. Daarnaast spelen zowel het 
dames- als het herenteam op een hoog niveau 
(respectievelijk landelijk en regionaal).

Op ons mooi gelegen en ruime complex  
aan ‘de Nollen’ lopen op zaterdag ruim 
2.000 bezoekers rond en op zondag ruim 500. 

Het nieuwe sponsorbeleid van Kolping Boys 
opent vele deuren. Te beginnen met de 
aandacht van zo’n 2.000 bezoekers per  
week. Exposure waar je u tegen zegt!

Bekijk de korte video voor een indruk van 
jouw bereik bij Kolping Boys.

www.kolpingboys.nl/sponsorfilm

Groot spanframe langs het hoofdveld € 750,- 
5 x 1.80 m (exclusief aanmaakkosten) 

Bordsponsor op het A-veld € 200,-
2.44 x 0.86 m (exclusief aanmaakkosten) 

Lidmaatschap Kolping Netwerk € 500,-
Weekendsponsor (maatwerk) € 2.500,-
Lid worden van de Vriendenclub € 50,-


