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N.I.V.O. - Sparta is in de eerste plaats een 

voetbalclub en voetbal is wat de leden 

bindt. Mensen worden lid van N.I.V.O. - 

Sparta omdat zij willen voetballen en zich 

herkennen in de uitstraling van de club. 

Samen maken zij de vereniging. Wekelijks 

brengt N.I.V.O. - Sparta honderden 

mensen bij elkaar op haar eigen sportpark. 

Op het Sportpark “De Watertoren” in 

Zaltbommel treffen voetballers, ouders, 

supporters en vrijwilligers elkaar om ieder 

op hun eigen manier te genieten van 

vrijetijdsbesteding. 

ONZE HISTORIE

Eind jaren’40 bestaan er in Zaltbommel 

diverse clubjes met jongens in de leeftijd 

van 14 tot 17 jaar. In elke wijk is er wel 

een clubje waar gevoetbald wordt maar 

N.I.V.O. is het enige clubje in de Bommelse 

omgeving dat al wat meer vorm heeft in 

die jaren. Het clubje groeit snel uit tot een 

groep van veertig enthousiaste jongens en 

zij vormen de club N.I.V.O. wat staat voor 

Na Inspanning Volgt Ontspanning. Later 

wordt Sparta aan de naam toegevoegd. 

Op 5 oktober 1953 ziet N.I.V.O. - Sparta 
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het levenslicht. In de beginjaren wordt 

er bij de vereniging naast voetbal ook 

aan gymnastiek en wandelen gedaan. 

Hoewel N.I.V.O. - Sparta van nature 

geen principiële zaterdagvereniging is 

levert het voetballen op zaterdag in de 

beginjaren wel de nodige problemen 

op. De club behoort bij de afdeling 

Noord-Brabant en daar kent men amper 

zaterdagvoetbal. Uiteindelijk is het de 

Zaltbommelse dominee Nieber die er 

via een goede vriend voor zorgt dat 

N.I.V.O. - Sparta wordt uitgeleend aan de 

afdeling Dordrecht. In de recente historie 

heeft N.I.V.O. - Sparta diverse malen op 

het hoogste amateur niveau gespeeld. 

De laatste jaren acterend in de eerste 

en tweede klasse. Met de komst van het 

nieuwe sportpark “De Watertoren” is er 

een nieuw hoofdstuk aan onze mooie 

historie toegevoegd. 

ONZE AMBITIE

N.I.V.O. - Sparta is een voetbalclub die 

met een maximale eigen inbreng op een 

goed niveau van het amateurvoetbal 

wil presteren. Om de ambitie van de 

vereniging ook in de toekomst te kunnen 

waarborgen, besteden we veel aandacht 

aan de jeugd. De jeugd heeft immers de 

toekomst. N.I.V.O. - Sparta streeft naar 

een regiogebonden elftal en heeft zich als 

doel gesteld om een stabiele eersteklasser 

te zijn en te blijven. Momenteel bestaat 

de club uit ongeveer 1000 leden. Maar 

N.I.V.O. - Sparta is meer dan voetbal 

alleen; N.I.V.O. - Sparta staat voor 

gezelligheid, vriendschap, prestatie 

en teamwork en vervult hierdoor een 

belangrijke regionale maatschappelijke 

functie.

N.I.V.O. - Sparta wil binnen haar 

(financiële) mogelijkheden op het hoogst 

mogelijke niveau voetballen, maar niet 

ten koste van alles. Vrij vertaald “een 

stabiele 1e klasser zijn”, met af en toe 

een uitstapje naar de Hoofdklasse. In het 

seizoen 2019-2020 speelt ons 1e elftal in 

de eerste klasse.
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WAAROM SPONSORING?

Het sponsorbeleid is erop gericht 

om de doelstellingen van de club te 

verwezenlijken. Het is met uw bijdrage 

mogelijk om structurele verbeteringen 

door te voeren. U kunt hierbij denken 

aan: accommodatie, organiseren van 

toernooien en evenementen, verbeteren 

van materialen, aantrekken van 

gediplomeerde  trainers, of het trainen 

en opleiden van vrijwilligers. Sponsoring 

met als doel om beleidsdoelstellingen 

te ondersteunen: zowel financieel, 

organisatorisch, voetbaltechnisch en 

niet te vergeten op het sociale vlak. 

Naast voordelen voor ons als vereniging 

heeft sponsoring ook vele voordelen 

voor bedrijven, zoals:

• Meerwaarde creëren

• Naamsbekendheid /

merkbekendheid verhogen

• Imago verbeteren

• Product / bedrijf ‘top of mind’ 

krijgen

• Creëren van goodwill

• Potentiële klanten / werknemers 

benaderen

Waarom is sponsoring voor u 

interessant? Naast ongeveer 1000 leden 

die N.I.V.O. - Sparta op dit moment telt, 

ligt het bereik en de bekendheid van de 

vereniging veel hoger. Zo kent N.I.V.O. 

- Sparta een actuele website (www.

nivo-sparta.nl) met ruim 500 unieke 

bezoekers per dag. Een actieve Facebook 

pagina met 1800 “likes”. Verder spelen 

de teams van N.I.V.O. - Sparta door het 

hele land en komen er teams vanuit het 

hele land op bezoek bij N.I.V.O. - Sparta. 

Sponsoring van N.I.V.O. - Sparta is een 

uitstekende manier om in contact te 

komen met toekomstige klanten en/of 

medewerkers.
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Businessclub N.I.V.O. - Sparta is het 

sponsorplatform van onze vereniging. 

We brengen onze sponsoren in 

contact met elkaar door middel 

van netwerkbijeenkomsten. Deze 

bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld 

bedrijfsbezoeken, externe sprekers of 

een bezoek aan een evenement. Op een 

toplocatie, met Bommelse gezelligheid, 

trachten wij ondernemers zaken met 

elkaar te laten doen. Een topnetwerk ligt 

binnen handbereik voor lokale en regionale 

ondernemers in de Bommelerwaard en 

omstreken. 

We bieden meerdere pakketten aan 

die inspelen op de diverse behoeftes 

van sponsoren. Zo kun je denken aan; 

naamsbekendheid verhogen, goodwill 

creëren, imagoverbetering of potentiële 

klanten en werknemers benaderen. 

Uw doelstellingen kunnen met deze 

pakketten probleemloos worden 

gerealiseerd. 

We komen graag in contact met potentiële 

sponsoren om de mogelijkheden te 

bespreken. Ideeën en voorstellen zijn 

welkom bij de volgende personen:

Voorzitter Businessclub:  

Maurice Moolenaar

voorzitterbc@nivo-sparta.nl 

Evenementen: 

Janine Moolenaar

evenementenbc@nivo-sparta.nl 

Sponsorwerving: 

Bert Wernke 

sponsorwervingbc@nivo-sparta.nl

Sponsorcoördinator:

Jeannette van der Flier 

sponsorcoordinatorbc@nivo-sparta.nl

Voorzitter Algemeen Bestuur: 

Hans van den Bighelaar

voorzitter@nivo-sparta.nl





SPONSOR-
PAKKETTEN



Activiteiten

• Deelname aan vier activiteiten van ‘de’ Businessclub; 

Netwerkbijeenkomsten, kennissessies, 

bedrijfspresentaties, externe sprekers etc.  

Communicatie

• Banner op NIVO-TV Businessclub pagina

• Banner op Businessclub pagina nivo-sparta.nl

Hospitality

• Vrije toegang inclusief gasten voor wedstrijden van 

eerste elftal Nivo Sparta.

• Lidmaatschap Businessclub

BUSINESS
ASSOCIATE
500 EURO PER SEIZOEN
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Activiteiten

• Deelname aan vier activiteiten van ‘de’ Businessclub; 

Netwerkbijeenkomsten, kennissessies, 

bedrijfspresentaties, externe sprekers etc.  

Communicatie

• Banner op NIVO-TV Businessclub pagina

• Banner op Businessclub pagina nivo-sparta.nl

• Één reclamebord à 250 cm x 60 cm hoofdveld

• Lidmaatschap bekendmaking via de website  

nivo-sparta.nl

• Lidmaatschap bekendmaking via Facebook pagina 

N.I.V.O. – Sparta. (1800 volgers)

• Lidmaatschap bekendmaking via NIVO-TV 

Hospitality

• Vrije toegang inclusief gasten voor wedstrijden van 

eerste elftal Nivo Sparta.

• Lidmaatschap Businessclub

BUSINESS PARTNER
750 EURO PER SEIZOEN
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Activiteiten

• Deelname aan vier activiteiten van ‘de’ Businessclub; 

Netwerkbijeenkomsten, kennissessies, 

bedrijfspresentaties, externe sprekers etc.    

Communicatie

• Banner op NIVO-TV Businessclub pagina

• Banner op Businessclub pagina nivo-sparta.nl

• Vier reclameborden à 250 cm x 60 cm hoofdveld 

(10 strekkende meter)

• Lidmaatschap bekendmaking via de website  

nivo-sparta.nl 

• Lidmaatschap bekendmaking via Facebook pagina 

N.I.V.O. – Sparta. (1800 volgers)

• Lidmaatschap bekendmaking via NIVO-TV 

Hospitality

• Vrije toegang inclusief gasten voor wedstrijden van 

eerste elftal Nivo Sparta.

• Lidmaatschap Businessclub

BUSINESS PLUS
PARTNER
1.500 EURO PER SEIZOEN
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Activiteiten

• Deelname aan vier activiteiten van ‘de’ Businessclub; 

Netwerkbijeenkomsten, kennissessies, 

bedrijfspresentaties, externe sprekers etc. 

• Éénmaal beschikbaarheid accommodatie voor bedrijfsdag 

(exclusief catering en consumpties) per seizoen  

Communicatie

• Banner op NIVO-TV Businessclub pagina

• Banner op Businessclub pagina nivo-sparta.nl

• Zes reclameborden à 250 cm x 60 cm hoofdveld  

(15 strekkende meter)

• Lidmaatschap bekendmaking via de website  

nivo-sparta.nl

• Lidmaatschap bekendmaking via Facebook 

pagina N.I.V.O. – Sparta. (1800 volgers)

• Lidmaatschap bekendmaking via NIVO-TV 

• Éen vlag bij de ingang van het sportpark

Hospitality

• Vrije toegang inclusief gasten voor  

wedstrijden van eerste elftal Nivo Sparta

• Lidmaatschap Businessclub

PARTNER
BUSINESS VIP

2.250 EURO PER SEIZOEN
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Activiteiten

• Deelname aan vier activiteiten van ‘de’ Businessclub; 

Netwerkbijeenkomsten, kennissessies, 

bedrijfspresentaties, externe sprekers etc.  

• Éénmaal beschikbaarheid accommodatie voor 

bedrijfsdag (exclusief catering en consumpties)  

per seizoen    

BUSINESS TOP
PARTNER
3.000 EURO PER SEIZOEN
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Communicatie

• Banner op NIVO-TV Businessclub pagina

• Banner op Businessclub pagina nivo-sparta.nl

• Banner op homepage nivo-sparta.nl 

• Acht reclameborden à 250 cm x 60 cm hoofdveld 

(20 strekkende meter)

• Lidmaatschap bekendmaking via de website  

nivo-sparta.nl

• Lidmaatschap bekendmaking via Facebook pagina 

N.I.V.O. – Sparta. (1800 volgers)

• Lidmaatschap bekendmaking via NIVO-TV 

• Lidmaatschap bekendmaking via de digitale 

nieuwsbrief 

• Éen vlag bij de ingang van het sportpark

Hospitality

• Vrije toegang inclusief gasten voor wedstrijden van 

eerste elftal Nivo Sparta 

• Lidmaatschap Businessclub
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Reclamebord 250 x 60 cm 225 euro per seizoen

Spandoek 500 x 300 cm hoofdveld 1.000 euro per seizoen
Afname spandoek hoofdveld activeert  

sponsorpakket Business Partner exclusief bord.

Spandoek 400 x 200 cm Watertoren 1.000 euro per seizoen
Afname activeert sponsorpakket Business Partner exclusief bord

Spandoek 500 x 175 cm Veld 2 1.000 euro per seizoen
Richting N322

Afname activeert sponsorpakket Business Partner exclusief bord

Kledingsponsor In overleg

Club van 100 100 euro per seizoen

Naam sportpark In overleg per seizoen

LOSSE SPONSORMOGELIJKHEDEN
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• Alle prijzen genoemd in deze sponsorbrochure zijn exclusief BTW.

• Eenmalige aanmaakkosten per bord zijn 150 euro. 

• Eenmalige aanmaakkosten per doek 500 x 300 cm zijn 425 euro.

• Eenmalige aanmaakkosten per doek 400 x 200 cm zijn 275 euro.

• Eenmalige aanmaakkosten per doek voor Veld 2 richting N322 zijn 300 euro.

• Alle borden en doeken blijven eigendom van de sponsor. 

• Kledingsponsor eenmalige aanschafkosten + jaarlijkse bijdrage in sponsoring 

of 1-malig 15% van de aanschafkosten.

• Pakketten zijn flexibel in te vullen, echter N.I.V.O. - Sparta streeft naar 

eenheid van sponsorpakketten. 

• Het voetbal seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

• Sponsorovereenkomsten worden voor minimaal 3 jaar aangegaan, tenzij 

anders besproken. 
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Postbus 2025

5300 CA Zaltbommel

0418-513064

www.nivo-sparta.nl

 Facebook.com/Nivo-Sparta-232134080136085

 Twitter @nivosparta

Fotoalbum:  www.foto-nivo-sparta.club

Fotografie:  Marco Oomen 

Design & Print:  WS Media Groep


