
S.V. NICOLAAS BOYS
In deze brochure beschrijft de sponsorcommissie van s.v. Nicolaas Boys

de verschillende mogelijkheden om als sponsor aan de Nieuwveense

voetbalvereniging verbonden te zijn.

SPONSOR
INFORMATIE



Introductie

SV. Nicolaas Boys is de oudste en misschien wel de leukste voetbalvereniging van de 
gemeente Nieuwkoop.  Als voetbalvereniging hebben wij de ambitie een gezellige, sociaal 
bindende factor binnen het dorp Nieuwveen te zijn met als spil een sfeervolle 
accommodatie die bol staat van de activiteiten voor zowel senioren als jeugd.

S.V. Nicolaas Boys is in 1934 opgericht en onze groen-zwarte tenues zijn al jarenlang te be-
wonderen op de velden in de KNVB regio West II. Ondanks haar leeftijd doet vermoeden is 
Nicolaas Boys een springlevende en actieve vereniging met een rijke geschiedenis.

Nicolaas Boys heeft circa 450 leden. Wij zijn actief met ruim 20 teams op de zaterdag en zon-
dag in zowel senioren- als ook jeugdcompetities, meiden, jongens, dames en heren.
Doelstelling van s.v. Nicolaas Boys is om met de selectieteams van de verschillende jeugd- en 
seniorenafdelingen op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. Verder wil de vereniging 
iedere voetballer de mogelijkheid geven op zijn of haar eigen niveau te trainen en wedstrijden 
te spelen onder begeleiding van gemotiveerde trainers en leiders.

De jeugdafdeling is de afgelopen jaren kwalitatief sterk gegroeid. In alle leeftijdsgroepen 
voetballen elke zaterdag vele voetballers bij onze vereniging. Wij zijn heel trots op de jongens 
en meisjes van onze teams. Bij ons staat plezier in de sport voorop, maar we gaan natuurlijk 
altijd voor de overwinning. 

De jeugdteams spelen hun wedstrijden op zaterdag en de senioren doen dit op zondag. Op 
de doordeweekse avonden wordt er getraind, met uitzondering van vrijdag.

Het sportcomplex is in 2013 uitgebreid en bestaat uit een kantine met negen kleedkamers, 
scheidsrechters-kleedruimte, commissiekamer en bestuurskamer. 
We hebben vanaf 11 augustus 2011 de beschikking over een hoofd grasveld, een kunstgrasveld, 
een half en een kwart kunstgrasveld. Het tweede veld is voorzien van verlichting net zoals de 
trainingsvelden. 

Kortom, voetbalvereniging Nicolaas Boys is een vereniging waar je als lid en sponsor trots op 
kunt zijn. 

Sponsoren

Sponsorinkomsten vormen één van de financiële peilers onder het bestaansrecht van onze 
vereniging. Dankzij de steun van onze sponsors kunnen wij veel van onze wensen uit laten ko-
men. Het handhaven van uniforme kleding binnen de hele vereniging, trainen en spelen met 
moderne materialen onder leiding van enthousiaste en gekwalificeerde trainers en het correct 
onderhouden van onze accommodatie en velden. 

Sponsoren vormen de basis onder de sportieve doelstellingen van onze vereniging. Ieder 
weekeinde bezoeken vele honderden mensen ons complex en wij bieden u een scala aan mo-
gelijkheden om uw naam uit te dragen en (meer) naamsbekendheid te krijgen.  Als uw bedrijf 
kiest voor sponsoring bij Nicolaas Boys dan kunt er van overtuigd zijn dat uw steun wordt 
gewaardeerd en de juiste bestemming krijgt.

De sponsorcommissie van Nicolaas Boys gaat graag met u ingesprek om te zien welke vorm 
van sponsoring bij u en uw bedrijf past. In deze brochure leggen wij de verschillende moge-
lijkheden aan u voor.



Kledingsponsoring

Verbind uw bedrijf aan een team van s.v. Nicolaas Boys door middel van kledingsponsoring. 
Hiermee is uw bedrijf ieder weekend zichtbaar bij wedstrijden van het desbetreffende team.

 Opties:
 - Shirtsponsor
 - Trainingspakken sponsor
 - Sponsoring jassen
 - Sponsoring warmloopshirts
 - Sponsoring tassen

De kosten voor deze vorm van sponsoring zijn afhankelijk van de vorm van sponsoring en de 
categorie (senioren of jeugd) die u wilt sponsoren. Via sponsorcommissie@nicolaasboys.nl 
kunt u informeren naar de mogelijkheden, waarna u een offerte ontvangt.

Shirtsponsoring wordt over het algemeen aangegaan voor een periode van minimaal 3 voet-
balseizoenen alvorens de tenues worden vernieuwd. 

Sponsoring wedstrijdbal - 1e elftal

Voor iedere thuiswedstrijd van ons 1e elftal kan de wedstrijdbal gesponsord worden. Bij de 
wedstrijd die u steunt wordt uw (bedrijfs-)naam voor én na de wedstrijd omgeroepen op het 
sportpark. Tevens krijgt u het gehele seizoen een vermelding op een prominente plaats in de 
kantine. Na de wedstrijd zal de bal als wedstrijdbal voor de overige teams gebruikt worden.

Toernooisponsoring

Door Nicolaas Boys worden er jaarlijks voetbaltoernooien gehouden voor de senioren en de 
jeugd. Bij de jeugd is het bekendste toernooi het Manus de Groottoernooi. 
U kunt een toernooi sponsoren waarbij naamsvermelding en vernoeming zal plaatsvinden 
voor en tijdens het toernooi.



Sponsoring reclameborden

Een reclamebord rondom onze velden is een uitstekende manier om uw bedrijf zichtbaar te 
laten zijn bij de bezoekers en spelers van onze club. Nadat het reclamebord ontwerp (GRATIS) 
voor u is vormgegeven, plaatsen wij het bord na uw goedkeuring langs ons 1e of 2e veld. 

Sponsoring van reclameborden wordt aangegaan over een contractperiode van minimaal 
3 jaar. Het ontwerpen, drukken en plaatsen van het bord wordt verzorgd door de sponsor-
commissie van Nicolaas Boys. U betaald een vast bedrag per jaar, plus de drukkosten van het 
reclamebord.

Indien de overeenkomst aan het einde van de looptijd niet is beëindigd, wordt deze steeds 
met 1 seizoen stilzwijgend verlengd onder gelijke condities. 

Naast reclameborden zijn er regelmatig andere mogelijkheden voor sponsoring op- en 
rondom ons sportpark en kantine. Denkt u hierbij aan plantenbakken, aankondigingsbor-
den, vlaggenmasten en meer. Houdt u hiervoor onze website in de gaten.

Sponsoring website

De website van Nicolaas Boys wordt jaarlijks ruim 30.000 keer bezocht door ca. 13.000 unieke 
bezoekers. Wanneer u website-sponsor wordt is het logo van uw bedrijf als banner zichtbaar 
op de website www.nicolaasboys.nl, inclusief link naar de website van uw bedrijf.

Heeft u interesse om sponsor te worden van s.v. Nicolaas Boys en daarmee de club 
te steunen en tegelijkertijd uw bedrijf zichtbaar te maken op ons sportpark? Neem 
dan contact op met de sponsorcommissie! Wij gaan graag met u in gesprek om de 
mogelijkheden te bespreken.

SPONSORCOMMISSIE@NICOLAASBOYS.NL


	Front
	Sponsorinformatie-NicBoys-2020

