
 

 

 

 

 

 

 

 

Voetbalvereniging OSM ‘75 
 

35e intern. OSM ’75 Onder 15 toernooi 

6 en 7 juni 2020 

Sponsormogelijkheden 

 

 
Door   : <<Plaats hier je naam>> 
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Ons toernooi 
Het “Internationale OSM ’75 Onder 15 toernooi” (voorheen C1 toernooi) bestaat al ruim 35 jaar. Al 
sinds het begin is het toernooi een grote publiekstrekker in de regio vanwege het zeer aansprekende 
deelnemersveld. De toernooi organisatie probeert elk jaar uitsluitend betaald voetbal organisaties 
vast te leggen, wat ook voor 2020 weer is gelukt.   
 
Het toernooi zal in 2020 worden gespeeld op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Elk jaar komen er vele 
honderden bezoekers naar ons Sportpark Fazantenkamp om dit voetbalspektakel te aanschouwen. 
 
Een toernooi van dergelijke omvang kan niet zonder sponsors. Daarom zijn we op zoek naar 
samenwerking met bedrijven die in dit toernooi geïnteresseerd zijn. Wij bieden onze sponsors 
meerdere mogelijkheden om hun naam aan ons toernooi te verbinden en de samenwerking met ons 
aan te gaan. Uiteraard staan we ook altijd open voor andere suggesties.  
 
Mocht uw interesse zijn gewekt, neem dan vrijblijvend contact met ons op.  
 
Voetbalvereniging OSM ’75                                                     
Sportpark Fazantenkamp 
Fazantenkamp 619 
3607 DK  MAARSSEN 
 
@ : c1toernooi@osm75.nl  
W : http://c1toernooi.osm75.nl   / http://u15tournament.osm75.nl  
FB : https://www.facebook.com/osm75c1toernooi/ 
  

mailto:c1toernooi@osm75.nl
http://c1toernooi.osm75.nl/
http://u15tournament.osm75.nl/
https://www.facebook.com/osm75c1toernooi/
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Sponsorpakketten 
 

 

Brons  Zilver Goud 

Logo op de OSM ’75 ClubTV in de kantine 2 maanden 6 maanden 6 maanden 

Logo/advertentie programmaboekje O15 toernooi 
A8 A7 A6 

Vermelding op de website www.osm75.nl tot oktober tot oktober tot december 

    

Bord langs veld   
(excl. Productiekosten - 2,8m x 0,61m) [1 jaar] 

  
Veld 2 Veld 1 

Logo op A3 poster (4 weken van te voren)     • 

Logo op spandoek     • 

  

€ 250,- € 500,- € 800,- 

 

Voorbeeld reclamebord 
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Advertenties in ons programmaboekje 
• Afmeting 178x128  € 150,- 

• Afmeting 85x128  € 125,-  

• Afmeting 60x20           €   80,-  

Sponsoring wedstrijdbal  
Uw naam wordt bij de wedstrijd vermeld in het programmaboekje en omgeroepen bij de 

aankondiging van de wedstrijd. Kosten € 50,00 per bal. Voor de 2e en 3e plaats en de finale geldt dat 

deze alleen samen met een poulewedstrijd kunnen gesponsord 

Sponsoring banner in een doel 
U stelt een spandoek ter beschikking van maximale afmeting 100x150 cm. Deze wordt achter doel 

opgehangen. Kosten € 150,00 

Sponsoring materialen  
Ook kunt u materialen ter beschikking stellen die nodig zijn om het toernooi te laten slagen. In 

overleg wordt er bekeken wat mogelijkheden tot een goede tegenprestatie onzerzijds zijn.  

Materialen die wij nodig hebben zijn onder andere: 

• 40 x dranghekken 

• 30 x biertafels en 60x bijpassende zitbanken 

• 15 x statafels 

• 4 x partytenten (afmeting ca 8x5 m) 

• 2x marktkramen 

• prijzen voor de loterij 

 


