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Jaarlijks zetten tientallen vrijwilligers zich in voor onze mooie vereniging.
Mede door hun bijdrage kunnen de kosten voor het draaiend houden van 
onze vereniging beperkt worden. Ondanks de inzet van deze mensen zijn 
wij echter nog steeds afhankelijk van de financiële steun van onze 
gewaardeerde sponsoren.
Gelukkig hebben door de jaren heen al vele bedrijven gekozen voor het 
steunen van onze vereniging en dit heeft er mede toe geleidt dat wij een 
relatief gezonde vereniging genoemd mogen worden. Dit willen wij 
uiteraard doorzetten naar de toekomst toe en dit hopen wij deels te 
kunnen realiseren door het continu blijven zoeken naar mensen en 
bedrijven die onze vereniging willen steunen met zowel financiële middelen 
als materiële hulp. 

Aan de andere kant denken wij voor u als sponsor een interessante partij te 
zijn om mee samen te werken. Wekelijks bezoeken een groot aantal 
sportliefhebbers ons sportpark, en jaarlijks worden er diverse grote 
bekende toernooien georganiseerd.
S.V. Nieuwdorp biedt sponsors diverse mogelijkheden om hun naam of 
reclameboodschap onder de aandacht te brengen van spelers, ouders, 
bezoekers, pers en andere betrokkenen. Dit gebeurt zowel thuis op het 
sportcomplex als tijdens uitwedstrijden en bij bijzondere evenementen. 
Natuurlijk heeft onze website en facebook pagina hierbij een niet geringe 
functie.
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Mogelijkheden
SPONSORPAKKET A: 
Een financiële en/of facilitaire 
ondersteuning met een minimale 
waarde van € 750 en een minimale 
looptijd van drie aaneengesloten 
seizoenen. Als u kiest voor pakket A 
bent u (mede) hoofdsponsor van 
S.V. Nieuwdorp. 
Belangrijke tegenprestaties zijn een 
reclame bord langs het hoofdveld 
op een duidelijke zichtlocatie, 
vermelding op de wedstrijd tenues 
van in ieder geval het eerste elftal 
(na overleg) en duidelijke 
vermelding op onze website, 
facebook en in flyers.

SPONSORPAKKET B:
Een financiële en/of facilitaire 
ondersteuning met een waarde 
tussen de € 250 en € 750 en een 
minimale looptijd van drie 
aaneengesloten seizoenen. 
Als u kiest voor pakket B bent u 
(mede) stersponsor van S.V. 
Nieuwdorp.
Belangrijke tegenprestaties zijn een 
reclame bord langs het hoofdveld 
op een duidelijke zichtlocatie, 
eventueel vermelding op kleding en 
duidelijke vermelding op onze 
website, facebook en in flyers.

SPONSORPAKKET C:
Een financiële en/of facilitaire 
ondersteuning met een waarde 
tussen de € 100 en € 250 en een 
minimale looptijd van drie 
aaneengesloten seizoenen. 
Als u kiest voor pakket C bent u 
(mede) subsponsor van SV 
Nieuwdorp. Belangrijke 
tegenprestaties kunnen zijn een 
reclame bord langs het hoofdveld, 
een wedstrijdbal van het eerste 
elftal en vermelding op de website, 
facebook en in flyers of vermelding 
op kleding.

KLEDINGSPONSOR:
Tenues voor elftallen (anders dan 
het eerste elftal) bestaan uit 1 
keepershirt, 1 keeperbroek, 19 
voetbalshirts, 19 voetbalbroeken 
en 19 paar voetbalsokken. 
De tenues zullen standaard voor 
een minimale duur van drie 
aaneengesloten seizoenen worden 
gedragen door betreffend elftal, en 
de reclame uiting zal voornamelijk 
gepositioneerd zijn op de shirts. 



Naast de tenues is er uiteraard ook een mogelijkheid tot het sponsoren 
van bijvoorbeeld trainingspakken, voetbaltassen, warming-up shirts, 
winterjassen, coachjassen, zomerjassen, kantineshirts etc. 
Neem voor indicatieve tarieven contact op met één van onze leden uit de 
sponsorcommissie. 
De kleding wordt eigendom van de vereniging en zal netjes worden 
onderhouden/gewassen door onze zeer gewaardeerde vrijwilligers. 
Kledingsponsors ontvangen één seizoenkaart.

RECLAMEBORD:
Een reclamebord hangt bij onze vereniging drie aaneengesloten voetbal 
seizoenen langs het hoofdveld, uiteraard krijgen onze sponsors die hebben 
gekozen voor pakket A, B of C voorrang wat betreft de plaatsing rond het 
hoofdveld. 
De kosten voor een reclamebord zijn € 150 per voetbal seizoen, een 
contractperiode duurt drie aaneengesloten seizoenen. 
Daarna wordt automatisch de periode verlengd met één voetbalseizoen!

Anders dan bij de meeste verenigingen nemen wij als sponsorcommissie 
de productiekosten van een reclamebord voor onze eigen rekening!
Het ontwerp van het bord is volledig in te vullen en aan te leveren (in EPS 
of PDS concept) naar wens van de sponsor, rekening houdende dat het op 
ons standaard formaat past 2500 x 610 mm. 
Het bord wordt eigendom van de vereniging en zal netjes 
onderhouden/gereinigd worden door onze zeer gewaardeerde 
vrijwilligers. Bordsponsors ontvangen één seizoenkaart.



WEDSTRIJDBAL:
Een wedstrijdbal is bedoeld voor een officiële competitie of 

bekerwedstrijd van het eerste elftal, uiteraard is het ook mogelijk een 

wedstrijdbal te sponsoren voor een van onze overige heren en dames 

elftallen die de vereniging heeft. De kosten voor een wedstrijdbal zijn 

eenmalig €100,- zonder verdere verplichtingen. 

Als tegenprestatie krijgt u als wedstrijdbal sponsor een bordje op een 

zichtlocatie in de sfeervolle en meestal drukbezochte kantine, een 

vermelding op de wedstrijdflyer en op de website en u of uw bedrijf 

wordt duidelijk omgeroepen via de speakers rond het veld. 

Tevens krijgt u één seizoenkaart.

VRIENDEN VAN NIEUWDORP zijn mensen die de vereniging 
ondersteunen met een bedrag van € 50,- per seizoen. 
De namen van deze “vrienden van Nieuwdorp” staan vermeld op een 
overzichtsbord in ons clubgebouw en op de website. 
Aan dit sponsorschap zit een extra actie gekoppeld. 
Bij iedere thuiswedstrijd van ons 1e elftal zal één deelnemer aan deze 
actie uitgeloot worden. Hij/zij ontvangt dan € 20,- en een snack bon.

MATERIAALSPONSOR:
Als vereniging hebben wij diverse commissies die evenementen en 

loterijen organiseren, zij zijn dus altijd verheugd met prijzen in natura om 

te kunnen verloten. 

Ook bijvoorbeeld (bouw)materiaal o.i.d. zijn van harte welkom om zaken 

in/om/aan onze accommodatie te kunnen verbeteren. 

Neem contact op met één van onze leden uit de sponsorcommissie om te 

kijken wat de mogelijkheden zijn.

Alternatieven
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PERSOONLIJKE WENSEN:
S.V. Nieuwdorp probeert er alles 
aan te doen om de 
sponsormogelijkheden zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken 
voor mensen en bedrijven. 
Mochten er (persoonlijke) wensen 
en adviezen zijn dan zullen wij 
trachten daar zo veel als mogelijk 
rekening mee te houden.
Heeft u interesse om sponsor te 
worden, of wilt u wellicht meer 
informatie? 
Neem dan gerust contact op met 
één van onze leden uit de 
sponsorcommissie. 
U kunt natuurlijk op 
donderdagavond of op zaterdag 
onze kantine bezoeken om één 
van onze leden persoonlijk aan te 
spreken. 
De mogelijkheid bestaat ook om 
contact te zoeken via de mail: 
sponsoring@svnieuwdorp.nl.

STILLE SPONSOR:
Voor mensen en bedrijven die wel 
willen sponsoren maar het op prijs 
stellen dat er geen naamsbekendheid 
rondom betreffende deze sponsoring 
willen is het uiteraard ook mogelijk 
de vereniging als stille sponsor te 
steunen, Neem contact op met één 
van onze leden uit de 
sponsorcommissie om te kijken wat 
de mogelijkheden zijn.

sponsoring@svnieuwdorp.nl

Penningmeester sponsorcommissie
p/a Robin de Ronde
Prinses Margrietstraat 46
4455 AX Nieuwdorp

Contactadres sponsorcommissie
p/a Martijn den Hollander
Prinses Margrietstraat 24
4455 AX Nieuwdorp

Bankrekeningnummer sponsorcommissie:
NL96RABO03805.98.779



BORSELE SLOEPOORT CUP TOERNOOI.
Volgend jaar wordt het BSC toernooi voor de 32e keer georganiseerd. 
Sponsoren van dit toernooi stellen we zeer op prijs; als u inlichtingen wil 
over het sponsoren van dit toernooi dan kunt u terecht bij Peter de Vos.

Het 9e BSC G Voetbaltoernooi is op 2 juni 2018.
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Sponsorcommissie SV Nieuwdorp
Voorzitter: Marcel Otte (06-2245 8530)
Secretaris: Martijn den Hollander (06-2316 1638)
Penningmeester: Robin de Ronde (06-3636 6837)
Leden: Frans-Jan Witte (06-2329 3859)

Peter de Vos (06-5357 4172)
Roderiek Gaakeer (06-4387 1115)
Harm-jan Hoondert (06-5106 4656)
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