
nijmeegse Studenten 

voetbal vereniging 

FC Kunde 

Word sponsor en 

scoor in heel 

Nijmegen

 De enige voetbalvereniging in Nijmegen die
volledig uit studenten bestaat. De vereniging

heeft bijna 300 leden, verdeeld over vijf
heren competitieteams, vier dames

competitieteams en vier trainingsteams. Met
als pronkstuk Dames 1 dat dit seizoen in de

eerste klasse uitkomt. 

Om als club in staat te zijn mee te groeien
met het toenemende animo is sponsoring
belangrijk. FC Kunde hecht daarom veel

waarde aan sponsoren. Naast het vergroten
van uw naamsbekendheid, motiveren wij

onze leden ook aan om onze sponsoren de
voorkeur te geven.  

Waarom FC Kunde? 
FC Kunde is een sportieve club met een
interessant bereik. Onze club is namelijk

gevestigd op het Radboud Sportcentrum en
is in Nijmegen en omstreken alom bekend.
De leden studeren aan de RU of de HAN,
wonen verspreid over de stad en begeven
zich in het bruisende nachtleven van het

centrum. Daarnaast is de club ook op
verschillende social media kanalen actief.

Dus voor zowel online als offline sponsoring
 kunt u met FC Kunde scoren. 

Kleding 

Tenuesponsor Heren 1 

Logo op trainingspak 75 cm² (per 20) 

Logo op trainingspak 150 cm² (per 20) 

- Heren 1 of Dames 1

Logo op Inloopshirts 75 cm² (per 20) 

- Heren 1 of Dames 1

S p o n s o r m o g e l i j k h e d e n

Tassen competitieleden 

Logo op sporttas 75 cm² (per 15) 

Logo op sporttas 150 cm² (per 15) 

Website en clubblad 

Banner op website 

Banner en webpagina op website 

A4 advertentie clubblad 

A5 advertentie clubblad 

A6 advertentie clubblad

€ 875,- 

€ 260,- 

€ 480,- 

+ € 50,-

€ 380,-

+ € 25,-

€ 160,- 

€ 250,- 

€ 100,- 

€ 150,- 

€ 60,- 

€ 40,- 

€ 20,-

Kundetoernooi 

Toernooinaam 

Veldnaam 

Pagina toernooiboekje (A5) 

Halve pagina toernooiboekje (A6) 

€ 500,- 

€ 50,- 

€ 30,- 

€ 20,- 

NSVV FC Kunde



Heren 1 moet een nieuwe tenueset en u
kunt daar als sponsor voor zorgen. Een

tenueset heeft bij FC Kunde een levensduur
van drie jaar. Dit betekent dat wanneer u

éénmalig een tenueset aanschaft voor ons
eerste team, u drie jaar als shirtsponsor op

de voorkant van de shirts staat. 
Daarnaast proberen wij dit jaar alle leden
trainingspakken aan te bieden. Echter,
hebben wij hier sponsors voor nodig. 

FC Kunde organiseert elk jaar één van de
grootste voetbaltoernooien van Nijmegen.

Met zo'n 300 deelnemers is dit tweedaagse
toernooi altijd weer een groot succes. Het

toernooi wordt op Facebook en andere
media goed gepromoot. Wanneer u als

sponsor uw naam hier aan verbindt zal u dus
automatisch opgemerkt worden. Daarnaast
kunt u ook een veldnaam sponsoren of een

pagina in het toernooiboek opeisen. 

De site van FC Kunde wordt bezocht door leden, geïnteresseerden
en leden van andere verenigingen. Op www.fckunde.nl vindt u elke

week nieuwe artikelen en wedstrijdverslagen. De banners zijn
direct zichtbaar op de 'home'-pagina. U kunt extra informatie

plaatsen op uw eigen pagina.  
Wij brengen elk seizoen vier keer een clubblad uit: De

Wereldkundig. Als u besluit een advertentie te plaatsen in de
Wereldkundig, dan mag u in alle vier de edities uw gekochte ruimte
opvullen. Het clubblad wordt gedrukt of digitaal naar leden, enkele

oud-leden en sponsoren gestuurd.

Contact
Heeft u interesse in het sponsoren van FC 

Kunde of heeft u verdere vragen? Dan 
kunt u mailen naar: 

bestuur@fckunde.nl 

Tassen competitieleden
Vijf jaar geleden hebben wij, met behulp van sponsors, de hele
club van sporttassen voorzien met daarop ons logo en de logo's

van onze sponsors.  
Nu zoeken wij enkele sponsors om te helpen deze tassen te

vervangen. De tassen worden veel gebruikt. Ook op de universiteit
en de HAN worden de tassen veel gedragen door de leden.

Bovendien gaan de tassen dus zo'n vijf jaar mee. Wanneer enkele
sponsors zich hiervoor melden kunnen wij het vervangen van de

sporttassen voor alle competitieleden doorzetten.

Kleding

Website en clubblad

Kundetoernooi

https://www.fckunde.nl/

