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SV Nootdorp

Om inhoud te kunnen geven aan de toekomstvisie van 
SV Nootdorp richt de sponsorcommissie zich op het 
genereren van sponsorgelden die ten goede komen aan 
de hele vereniging. De sponsorgelden leveren een zeer 
belangrijke financiële bijdrage aan de inkomsten van de 
vereniging. 

De sponsorcommissie van SV Nootdorp concentreert zich 
voornamelijk op bedrijven die zich bevinden binnen de 
eigen regio. De grootste potentie aan sponsoren is 
evenwel te vinden bij plaatselijke ondernemers. 
Sponsoring is gunning maar betekent naast 
eerdergenoemde  naamsbekendheid ook een positieve 
uitstraling naar de inwoners binnen de regio.



Een klein gebaar met 

een groots bereik. 

Balsponsoring. Of uw 

naam op een sfeervolle 

plek? De videowall, een 

eye catcher in de 

kantine. Een mooie plek 

om gezien te worden.

BalsponsorBalsponsor



Wedstrijdbal voor één thuiswedstrijd:
€ 100,- éénmalig

Als balsponsor van SV Nootdorp krijgt u een naams-
vermelding in de Presentatiegids en in het programma-
blad voor de desbetreffende wedstrijd. Uw naam zal ook 
genoemd worden tijdens de desbetreffende thuis-
wedstrijd. U sponsort een wedstrijdbal voor één 
thuiswedstrijd van het eerste elftal.

Videowall:
€ 175,- per jaar 

Altijd druk voor/tijdens en na de wedstrijd. Uw naam 
verschijnt op de videowall, een eye catcher in de kantine. 
Een mooie plek om gezien te worden.

De digitale weg:
€ 300,- per jaar 

Een aparte plek op onze website voor ondernemers. 
Vermeld uw naam en laat deze doorlinken naar uw 
website. Zo genereert u meer bezoekers vanuit de 
gezelligste voetbalclub van Nootdorp.

* Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW



U wilt gezien worden,

u zult gezien worden!      
    

Met een bord dat prijkt 

langs het veld. Meerdere 

borden zijn uiteraard ook 

mogelijk.

Wappert u liever? Geen 

probleem, onze banieren 

waaien met alle wind-

richtingen mee.

BordenBorden



Borden:
€ 250,- per jaar binnenkant veld  (enkel bord)
€ 450,- per jaar binnenkant veld  (dubbel bord)
€ 350,- per jaar buitenkant veld   (enkel bord)
€ 650,- per jaar buitenkant veld   (dubbel bord)
 
Als we het hebben over gezien worden, dan is deze 
bordsponsoring echt wat voor u. Een bordcontract tekent u 
voor drie of vijf jaar. Bij een vijfjarig contract bestelt en betaalt 
SV Nootdorp uw bord. Bij een driejarig contract bestelt en 
betaalt u zelf het bord.

Banieren:   Minimale afname drie masten
€ 175,-  U levert de banieren zelf aan
per jaar per mast voor een duur van drie jaar

€ 500,- SV regelt de banieren voor u
per jaar per mast voor een duur van drie jaar
Minimale afname drie masten

Reclamedoek:
€ 650,- per jaar voor een reclamedoek van 12 x 1 meter die 
SV voor u regelt en wordt opgehangen aan een 
ballenvanger. Contract voor 5 jaar.
* alle ontwerpkosten zijn voor rekening van de sponsor. 

* Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW



KledingKleding

Úw naam of bedrijfs-

logo op de borst van uw 

zoon of dochter? 

Vader of opa? 

Het kan allemaal bij 

SV Nootdorp. Van shirt 

tot trainingspak.



JOO7 t/m JO12 
Wedstrijdshirt     € 65,00
Keepershirt     € 70,00
Warming-up shirt    € 55,00
Trainingspak (Koster)    € 65,00
Trainingspak de luxe (combinatie)  € 90,00

JO13 t/m senioren
Wedstrijdshirt     € 70,00
Keepershirt     € 75,00
Warming-up shirt    € 60,00
Trainingspak (Koster)    € 70,00
Trainingspak de luxe (combinatie)  € 95,00

Tassen
Rugtas      € 55,00
Voetbaltas     € 60,00

De prijzen zijn per stuk voor twee seizoenen en excl. BTW. 
De totale sponsoring wordt bepaald door het aantal stuks.
Categoriesponsoring heeft voorrang op individuele teamsponsoring. 
Sponsoring wordt altijd en alleen voor een volledig team worden afgesloten.



e

PRESENTATIEGIDS
Seizoen 2016-2017
19  jaargang

Presentatiegi
dsPresentatiegid
s

Een jaarlijkse gids 

uitgegeven door 

SV Nootdorp.

Iedereen in Nootdorp en 

de nabije omgeving zal 

uw naam zien. Tevens ligt 

deze gids het hele jaar 

door op de club.



Presentatiegids:

 pagina [105x148mm]:¼
€ 200,- per jaar 

 pagina [148x210mm]:½
€ 325,- per jaar 

Hele pagina [210x297mm]:
€ 550,- per jaar

Hele pagina binnenzijde omslag [210x297mm]:
€ 800,- per jaar 

Jaarlijks wordt de presentatiegids huis aan huis verspreid 
in Nootdorp e.o. Met een oplage van 5.000 ex. wordt u 
gegarandeerd het hele jaar door gezien. 

* Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW



DE VVSV 
€ 1.000,- per jaar

De gezelligste Business Club in Nootdorp.
Van uw inleg gaat 65% rechtstreeks naar de vereniging ter 
ondersteuning. Van de overige 35% worden gedurende 
het seizoen leuke activiteiten georganiseerd. Bij onze 
Business Club staat de profilering van uw bedrijf voorop. 
Na iedere thuiswedstrijd komen wij samen, ieder bedrijf 
krijgt een keer de mogelijkheid zijn/haar organisatie te 
profileren. Gezellig zaken doen in een informele sfeer.

* Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW


