
SC Muiden vooruit! 
Sponsordag 

18 april 2015 



Volop ruimte om te scoren ! 

 SC Muiden is volop in beweging! 

 Al bijna honderd jaar verbindt de grootste vereniging van Muiden 
haar inwoners. Voetbal, handbal, tafeltennis en biljart - de SC speelt 
een belangrijke rol in het welzijn van vele Muiers.  

 Dat willen wij heel graag blijven doen.  

 Stevige steun van betrokken sponsors is daarvoor essentieel.  

 Wilt u ons helpen? 

 



Waarom nu sponsoren? 

 Wij gaan verhuizen! 

 huidige planning ergens in 2016 

 een zichtbare locatie aan de invalswegen 

 Wij gaan groeien ! 

 Na ontwikkeling Krijgsman en 
Bloemendalerpolder zal SC Muiden 
groeien naar ca. 500 a 600 actieve leden.  

 Met vaders, moeders, opa’s, oma’s en 
vrijwilligers een bereik van 1500 tot 2500 
directe personen 



SC Muiden 

 De SC is een grote club, die een belangrijke rol speelt in het dagelijks 
leven van zo’n 1000 jonge en oudere inwoners.  

 Naast de actieve sporters, zijn er vele leiders, vaders, moeders, opa’s en 
oma, en vele vrijwilligers betrokken 

 De Sport Combinatie Muiden moet investeren in haar leden en in 
zichzelf om vandaag, maar ook morgen haar sociale en sportieve rol 
als cement in de Muidense samenleving goed te spelen.  

 Vele kleine en grote Muiers die samen sporten en het gezellig 
hebben. Vandaag en morgen. Daar doen wij het voor.  

 En daar hebben wij uw hulp bij nodig! 



De spirit van de Muidense 
vrijwilligers 

 Voor een gezond Muiden én een gezonde vereniging kunnen wij 
rekenen op de spirit van onze Muidense vrijwilligers.  

 Maar een goede financiële ondersteuning is daarnaast essentieel om 
onze ambities van vandaag en morgen waar te maken.  

 Om die ideale opstelling compleet te maken, doen wij graag een 
beroep op u!  

 

 



Onze doelen 

 Word sponsor en help ons de volgende 4 doelen te realiseren: 

1. Oude, jonge en nieuwe Muiers verbinden, nu en in de toekomst.         

jongenoud 

2. Op de Brediusgronden een goede nieuwe plek maken voor veld- 
en zaalsport en kinderopvang.  

3. Onze groeiende jeugdafdeling kansen geven met goed 
materiaal en nog betere begeleiding.     jeugdtrainer  

4. SC Muiden een brede vereniging laten zijn, die vele 
sportactiviteiten voor jong en oud kan blijven bieden.                                         
biljart                                                                                                          tafeltennis 



Scoor als Muidense sponsor!  

 Het mooie van sponsoring, is dat u onze club helpt deze doelen te 
bereiken maar er ook iets concreets voor terugkrijgt.  

 Als sponsor van SC Muiden  

 toont u uw lokale betrokkenheid en  

 vergroot u de zichtbaarheid en  

 vergroot u naamsbekendheid van uw organisatie.  

 Zo creëert u winst voor alle partijen!  

 
      vitalesamenleving 



Waar scoort u straks mee?  
 SC Muiden biedt sponsorpakketten voor elk budget en iedere 

organisatie. 

 Met vier basis- en diverse aanvullende pakketten zijn uw 
sponsoractiviteiten volledig naar wens in te vullen.  

 Startpakket  vanaf  55 euro  looptijd 1 jaar 

 Wereldklasse pakket vanaf  235 euro  looptijd 3 jaar 

 Tenuepakket  van  250 – 450  euro  looptijd 3 jaar 

 Shirtpakket   van   250 – 300 euro  looptijd 3 jaar  

 



Tenuepakket 

 

 



Presentatie Sponsorteam 

 

 

      Petra Nell 

     Mascha Vissers 

     Ward Pinkster 

     Tjitze Vogel 

     Marco Medik 
 



Extra aandacht voor uw sponsoring 

 PR+communicatie            Sponsoring                      Verbreding 

 

PR+communicatie acties Sponsoring Verbreding 

Graaf Floris wordt lid  
(30 mei) 

Sponsorcommissie gestart. 
18 april sponsordag 

Sport voor kinderopvang  

Ontwerp ons clubhuis 
(sept) 

Volledige reclame rond het 
hoofdveld  

Vakantie sportdagen  

Voorzitter voor één dag  
(mei/juni) 

Goede doelen reclamebord  
 

Familiesportdagen voor 
Muiers. Heel Muiden wordt 
steunlid 

Elke week een foto en 
verslag in het 
Muidernieuws  

Shirtsponsoring  Scholen  (bredius) 
Bibliotheek  (bredius) 

Bouw ons clubhuis (lokale 
bouwbedrijven) 

Bedrijven  en inwoners 
benaderen 

Gezamenlijk zaal 
gebruiken (bredius) 



Sponsoring – Rondje Hoofdveld 

 Ambitie van sponsorcommissie: het hele hoofdveld rondom met 
reclameborden 

 

 

 

 18 april wordt een sponsordag georganiseerd en lanceren zij hun plan 

 

 



Sponsor – shirtsponsor 

 Nieuwe shirtsponsor 

 

√ 



PR – Goede Doelen Reclamebord 

 Onze selectie van goede doelen 

 Onze locaties, dus 2 of 3 keer 
hetzelfde bord kan prima! 

 

 
B 

A 

C 

D 



PR – Graaf Floris V wordt lid 
 9 mei wordt de ridder Graaf Floris V lid 

van SC Muiden 

1. Het bestuur en (jeugd)elftallen 
verzamelt bij Ome Ko voor 

2. Bij het gesloten Poortgebouw 
kloppen wij aan onder luid geroep 

3. Graaf Floris verschijnt en geeft een 
verklaring van steun voor SC Muiden 
en tekent zijn lidmaatschap 

4. In optocht met spandoeken lopen wij 
naar de club 

5. Graaf Floris onthult een reclame bord 

 En natuurlijk is de pers daarbij! 

Graaf Floris 
wordt lid  

van  
SC Muiden 



PR – Ontwerp ons clubhuis 
 Kinderen in Muiden en omgeving ontwerpen ons clubhuis 

− Papier 

− Minecraft ontwerp 

− Interview met ons 

 

 

 

 Toezegging Jozefschool 

 Jury: Studio Harm Hasenaar, Architect Krijgsman √ 

√ 



PR – Bouw ons clubhuis 
 Bouwbedrijven, ZZP’ers uit de regio ( Muiden, Weesp, e.d.) 

 Grondwerk 

 Bouw 

 Timmerwerk 

 Schilders 

 Dakdekkers 

 

 

 Toezegging Studio Harm Hasenaar ( tekenwerk) 

 

√ 



 Alle ere- en eerste divisie clubs krijgen een brief 

 Wordt voorzitter voor 1 dag bij SC Muiden 

 Trainer = 5 minuten vergaderen, trainen met jeugd, trainers 

 Bestuurder = 5 minuten vergaderen, workshop voor trainers, 
leiders 

 Topspeler = 5 minuten vergaderen, trainen met jeugd, 
handtekeningen 

 En natuurlijk eerst een persbericht rond Muiden en wijde 
omgeving  

PR – Voorzitter voor één dag 



 Alle ere- en eerste divisie clubs krijgen een brief 

 Wordt voorzitter voor 1 dag bij SC Muiden 

 Trainer = 5 minuten vergaderen, trainen met jeugd, trainers 

 Bestuurder = 5 minuten vergaderen, workshop voor trainers, 
leiders 

 Topspeler = 5 minuten vergaderen, trainen met jeugd, 
handtekeningen 

 En natuurlijk eerst een persbericht rond Muiden en wijde 
omgeving  

PR – Voorzitter voor één dag 

 
Niet de vraag of dit gaat lukken 

 
Maar hoeveel doen het en wanneer 

 



PR –Weekfoto in Muidernieuws 

 In het Muidernieuws staat nu alleen nieuws uit Weesp. 

 Dat kan ook anders 



PR –Weekfoto in Muidernieuws 

 In het Muidernieuws staat nu alleen nieuws uit Weesp. 

 Dat kan ook anders 

SC MUIDEN heeft 
vliegende start 
 

Sponsorplan slaat 
aan bij SC Muiden 

Biljart 
stoot  
door 



Verbreding – Samenwerking  SKBNM 
 1. Ze worden al reclamebord sponsor (voorbeeld bord) 

 

 2. SKBNM gaat in de vakantie één of meer sportdagen organiseren 

 3. Zullen zij met de reguliere BSO een uurtje kunnen sporten (op 
handbalveld, zaal, of trainingsveld indien dit inpasbaar is) 

Voordeel SC Muiden/SKBNM 

 SC Muiden komt in contact met meer kinderen in Muiden 

 SKBNM laat kinderen kennismaken met sporten in Muiden en komt in 
contact met ouders van kinderen die zij weer diensten kunnen 
aanbieden. 

√ 

√ 



Verbreding – Recreatie sport 

 Inwoners Muiden recreatief lid maken 

 Toernooi 

 Sportdag voor familie 

 Paar keer per jaar mogelijkheid om te sporten 

 Muider Sportdag  

 Koningsdag 

 Opblaas pana-toernooi 

 Klein bedrag per jaar 
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