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1  Inleiding 

Voor u ligt het sponsordocument van  onze vereniging. Het biedt een overzicht van de 

sponsormogelijkheden bij de vereniging. 

Wij hopen dat het document u voldoende informatie biedt voor het maken van een keuze. 

2  Profiel van sv Nieuw Sloten 

Sv Nieuw Sloten is een relatief jonge voetbalvereniging (opgericht 04-04-2004). Sv Nieuw Sloten 

speelt op Sportpark Sloten en heeft ca. 450 spelende leden. De leden zijn vooral woonachtig in: 

• De wijk Nieuw Sloten 

• De Aker 

• De zuidrand van Osdorp 

• De zuidrand van Slotervaart 

 

De vereniging biedt: 

• Jeugdvoetbal (meiden en jongens) 

• Seniorenvoetbal (dames en heren). Bij de heren zowel op zaterdag als zondag. 

 

De meeste leden spelen in de jeugdteams van de vereniging. Er zijn 6 seniorenteams binnen de 

vereniging. 

 

Binnen de vereniging is aandacht voor de breedte sport, waarbij het speelplezier van de kinderen 

voorop staat. Maar natuurlijk zijn er ook selectieteams binnen de vereniging actief. Bij deze teams 

is zowel de prestatie als het plezier belangrijk. 

 

Sv Nieuw Sloten is een vereniging van en door vrijwilligers. Zonder de vrijwilligers is het 

onmogelijk om de vereniging draaiend te houden. 

Binnen de vereniging zijn in totaal ongeveer  80 vrijwilligers actief. Zij hebben verschillende taken 

en rollen: 

• In de teamorganisatie (trainer/leider) 

• In de bezetting van de kantine 

• In het onderhoud van het clubgebouw 

• In het bestuur 

  



 
 

3 Sponsormogelijkheden binnen sv Nieuw Sloten 

Binnen sv Nieuw Sloten zijn tal van mogelijkheden aanwezig om sponsor van de vereniging te 

worden: 

1 Team sponsoring 

2 Reclameborden langs het veld 

3 Reclame borden in de kantine? 

4 Banners op site 

 

 

  



 
 

4 Team sponsoring 

Bij teamsponsoring gaat het om reclame uitingen op het tenue en/of trainingspakken van 

spelers/speelsters. 

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van: 

1) De leeftijdscategorie (aantal) 

De leeftijdsklassen F en E (tot en met 10 jaar) spelen in teams van maximaal 10 

spelers/speelsters. 

De overige leeftijdsklassen spelen in teams met maximaal 16 spelers/speelsters 

2) Tenue/trainingspak 

De tenues worden gemaakt door Muta Sport. De prijzen zijn afhankelijk van de maat (t/m XS € 

55,00 grotere maten € 60,00).  

Trainingspakken worden gemaakt door Muta Sport. De prijzen zijn afhankelijk van de maat 

(t/m S € 50,00 grotere maten € 55,00). 

Er zijn tal van verschillende combinaties mogelijk: 

a) Alleen een Shirt 

b) Compleet tenue 

c) Trainingspak 

d) Tenue en trainingspak 

3) Soort bedrukking 

a) Logo’s 

Voor het bedrukken van Logo’s  worden eenmalig instelkosten (€ 40,00) in rekening 

gebracht. Per tenue of trainingspak zijn de kosten € 10,00. 

b) Nummers 

Ook kunnen de tenues en trainingspakken voorzien worden van nummers. Per tenue of 

trainingspak zijn de kosten € 2,00 

 

Zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt zijn er veel mogelijkheden. Het is dan ook van belang 

dat wij via een gesprek alle mogelijkheden met u kunnen doornemen zodat een goede keuze kan 

worden gemaakt.  

 

  



 
 

5 Reclameborden langs het veld 

Sv Nieuw Sloten beschikt over een prachtig kunstgrasveld voor haar kantine. Dit veld biedt 
goede mogelijkheden voor het ophangen van reclameborden. 
Op dit moment hebben wij een beperkt aantal reclamebordsponsors. Het zou mooi zijn als we 
rond het nieuwe speelveld meer reclameborden komen te hangen. Het geeft sv Nieuw Sloten 
meer uitstraling. 
Een reclamebord langs het veld heeft de volgende afmetingen (BxH) 3,00 meter x 0.90 meter. 

5.1  De kosten voor een reclamebord: 

Bij een reclamebord hebben we te maken met: 
1 Eenmalige kosten 

De eenmalige kosten zijn die kosten voor het maken van een reclamebord. De klant kan 
zelf aangeven welke opmaak en tekst op het reclamebord geplaatst moeten worden. De 
fabrikant van het reclamebord zorgt voor het ophangmateriaal en de plaatsing langs het 
veld. 
De kosten voor het maken, leveren en ophangen van het reclamebord bedragen € 350,00. 
Deze kosten komen voor rekening van de sponsor.  

2 Structurele kosten 
De structurele kosten zijn die kosten die de klant betaalt als sponsoring van de vereniging. 
De vereniging is verantwoordelijk voor het onderhoud (schoonmaak) van het bord. De 
verbintenis heeft een looptijd van 3 jaar en kan hierna jaarlijks verlengd worden. De 
vereniging zal jaarlijks in de maand september een factuur voor de sponsoring verzenden. 
De jaarlijkse kosten bedragen € 300,00. 

3 Facturatie 
De sponsor ontvangt per seizoen een factuur van de vereniging: 

• Eerste seizoen:  € 650,00 
• Volgend seizoen  € 300,00 

 
Hieronder een voorbeeld van een bestaand reclamebord: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

6 Reclame Borden in de kantine 

Het blijft een fantastisch gezicht reclameborden in de kantine van sv Nieuw Sloten.. 
Op dit moment hebben wij een beperkt aantal reclamebordsponsors. Het zou mooi zijn als we 
rond het nieuwe speelveld meer reclameborden komen te hangen. Het geeft sv Nieuw Sloten 
meer uitstraling. 
Een reclamebord in de kantine heeft de volgende afmetingen (BxH) 1,50 meter x 1,50 meter. 

6.1  De kosten voor een reclamebord: 

Bij een reclamebord hebben we te maken met: 
1 Eenmalige kosten 

De eenmalige kosten zijn die kosten voor het maken van een reclamebord. De klant kan 
zelf aangeven welke opmaak en tekst op het reclamebord geplaatst moeten worden. De 
fabrikant van het reclamebord zorgt voor het ophangmateriaal en de plaatsing langs het 
veld. 
De kosten voor het maken, leveren en ophangen van het reclamebord bedragen € 350,00. 
Deze kosten komen voor rekening van de sponsor.  

2 Structurele kosten 
De structurele kosten zijn die kosten die de klant betaalt als sponsoring van de vereniging. 
De vereniging is verantwoordelijk voor het onderhoud (schoonmaak) van het bord. De 
verbintenis heeft een looptijd van 3 jaar en kan hierna jaarlijks verlengd worden. De 
vereniging zal jaarlijks in de maand september een factuur voor de sponsoring verzenden. 
De jaarlijkse kosten bedragen € 300,00. 

3 Facturatie 
De sponsor ontvangt per seizoen een factuur van de vereniging: 

• Eerste seizoen:  € 800,00 
• Volgend seizoen  € 300,00 

 

 

  



 
 

7 Banners op de site 

Ook is het mogelijk om een banner van uw organisatie op de site te laten plaatsen. Dit wordt in 

overleg uitgevoerd door onze Webmaster. 

 

De banner biedt een mogelijkheid om uw eigen website te linken aan de site van  sv Nieuw Sloten. 

 

De jaarlijkse kosten voor een banner op de site bedraagt € 100,00. De plaatsing van de banner 

geldt voor een periode van drie jaar. 

 

In de maand september wordt een factuur verzonden 

 

Hieronder een plaatje van een sponsorbanner op de site van sv Nieuw Sloten 

 


