
- Reclamebord 
(250 x 60 cm) langs 
hoofdveld: € 200,- per jaar

- Eénmalige 
aanschafkosten (voor 
rekening sponsor) € 200,-

- Dubbel reclamebord - Dubbel reclamebord 
(500 x 60 cm) langs 
hoofdveld: € 300,- per jaar

- Eénmalige 
aanschafkosten (voor 
rekening sponsor) € 400,-

BRONS

Lidmaatschap businessclub 
SV Nieuwkoop: € 950,-

- Pakket zilver plus:

- Prominente vermelding 
van bedrijfsnaam op spon-
sorbord in de kantine

- Roulerende dia bedrijfslogo 
op TV scherm in de kantine

- Twee maal per jaar 
gebruikmaken van twee 
toegangskaarten eredivisie 
wedstrijd Ajax of Feyenoord

-  Businessclub stelt 
kosteloos reclamebord met kosteloos reclamebord met 
uw logo beschikbaar

GOUD

Lidmaatschap businessclub 
SV Nieuwkoop: € 475,-

- Reclamebord (250 x 60 cm) langs 
hoofdveld: geen extra jaarlijkse 
kosten

- Eénmalige aanschafkosten (voor - Eénmalige aanschafkosten (voor 
rekening sponsor) € 200,-

- Vermelding van bedrijfsnaam op 
sponsorbord in de kantine

- Vermelding van bedrijfsnaam op 
website SV Nieuwkoop (banner)

- In overleg bedrijfsnaam op - In overleg bedrijfsnaam op 
wedstrijdkleding van één van de 
teams

- Bijwonen jaarlijkse 
netwerkbijeenkomst businessclub

ZILVER

BRONS

GOUD
ZILVER



Stichting Business Club SV Nieuwkoop

Opgericht 7 augustus 2003

Meer dan 75 leden 

Statutair verbonden aan voetbalvereniging 

SV Nieuwkoop

Doelstelling: het ondersteunen van de 

voetbalvereniging SV Nieuwkoop voetbalvereniging SV Nieuwkoop 

Mailadres: businessclub@svnieuwkoop.nl

Voor een krachtige en vooruitstrevende 

voetbalverenigingvoetbalvereniging zijn financiële middelen 

nodig. Mede daardoor kan SV Nieuwkoop 

van betekenis blijven voor de Nieuwkoopse 

gemeenschap. De voetbalsport is de basis, 

maar daarnaast is bij SV Nieuwkoop een 2e 

thuis ontstaan waar leden, vrijwilligers en 

ouders/supporters elkaar wekelijks 

ontmoeten.ontmoeten. Contributies en kantineomzet 

alleen zijn niet afdoende om dit alles te 

kunnen behouden en uitbouwen. Sponsors 

zijn daarbij onmisbaar. Ondernemers die 

onze levendige vereniging ondersteunen.

 

Sponsors kunnen lid worden van onze 

businessclub. Via dit informele netwerk businessclub. Via dit informele netwerk 

kunnen ondernemers elkaar ontmoeten en 

zakelijke contacten leggen. 

De businessclub organiseert één keer per 

seizoen een sponsorbijeenkomst. 



Met uw ondersteuning scoort SV Nieuwkoop altijd!


