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OSV steunt Emma Kinderziekenhuis

Voetbalvereniging OSV is opgericht in 1919 en kent inmiddels zo’n

Het Emma Kinderziekenhuis AMC is het kinderziekenhuis van he t

800 leden waarvan er 700 spelend zijn. Een vereniging waar jong

Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Een groot deel van de

en oud, meisjes en jongens, vrouwen en mannen, wekelijks hun

kinderen komt in het EKZ terecht vanwege een bijzondere of zeld-

voetbalplezier beleven.

zame aandoening. Er zijn verschillende verpleegafdelingen waar de
kinderen zoveel mogelijk op leeftijd liggen. Om de kinderen ondanks

Er zijn diverse mogelijkheden om OSV te steunen:

hun ziekte of beperking zoveel
mogelijk kansen te bieden zich te

• reclamebord

on t w ikke le n e n h e t ve r blijf zo

• kledingsponsor

aangenaam mogelijk te maken.

• uitingen op tv’s in de kantine

Vinden er de komende jaren groot-

• scorebord

scheepse vernieuwingen plaats.

• deursponsor

Daar is veel geld voor nodig.

• website
• social media

OSV steunt de Stichting Steun Emma door een percentage van alle

• wedstrijdbal

sponsorinkomsten en opbrengsten van evenementen te doneren.

• vrienden van OSV

Uiteraard is overal op en rond het veld de slogan ‘Maak Emma Beter’

• club van 100

terug te vinden.

De mogelijkheden zijn eindeloos, en eigen creatieve inbreng is
welkom. Maak vrijblijvend een afspraak met de sponsorcommissie
en laat je informeren.

RECLAMEBORD

Prijs €60,PER JAAR, PER METER

Website

Prijs €100,PER JAAR

Uniek is het sponsoren van een deur,

maandelijks door meer dan 5.000 unieke

bijvoorbeeld een kleedkamerdeur. Hierop komt

bezoekers geraadpleegd voor onder andere

een afbeelding van een OSV shirt met daarop

informatie over de wedstrijden, standen,

je bedrijfsnaam en/of logo.

trainingen, e.d.. Deze bezoekers zijn goed

onder de aandacht te brengen van alle bezoekers. De borden kunnen

voor 13.000 bezoeken per maand. Op de site

een lengte hebben van 3, 6 of 9 meter. Contracten worden afgesloten

is er ruimte voor een logo, eventueel met hyperlink, dat in een roulatie

voor een periode van drie jaar, de prijs is exclusief productiekosten.

systeem getoond wordt. Tegen meerprijs kan het logo/link gedurende

Samen met de sponsorcommissie bepaal je zelf waar het bord

een bepaalde periode prominenter aanwezig zijn.

Kledingsponsoring

Prijs

Nieuwsbrief
ZIE WEBSHOP

gold partner van

€ 50,-

Naam ‘Vrienden van OSV’

€ 50,- stuk/jaar

Prijs €50,-

Bord ‘Maak Emma Beter’

€ 50,- stuk/jaar

PER JAAR

Scorebord hoofdveld

Op aanvraag

Regelmatig wordt er een nieuwsbrief verstuurd aan hoofdzakelijk
leden. In de nieuwsbrief kan een banner opgenomen worden, eventueel

wedstrijdshirts staat dan ook ‘Maak Emma Beter’ en daarom zijn

met hyperlink.

stuk
www.pro-active-it.nl

Prijs €100,-

trainingspakken, sporttassen, etc.. In de webshop van OSV en in

schermen in kantine

de kantine zijn de artikelen te bekijken. Vraag naar de mogelijkheden

In de drukbezochte kantine hangen beeldschermen die gebruikt

bij de sponsorcommissie.

worden voor uitslagen, standen, wedstrijden en info. Op deze schermen

PER JAAR

@

sponsorcommissie@osv-amsterdam.nl
020-6311476

kan een uitgebreide reclame getoond worden.

Social media & OSV APP

Overige sponsorITEMS
Wedstrijdbal

OSV steunt het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Op alle

deze niet te sponsoren. Al het overige is wel te sponsoren bijvoorbeeld

PER JAAR

De website www.osv-amsterdam.nl wordt

Een reclamebord langs de velden is de ideale manier om je bedrijf

wordt geplaatst.

Prijs €150,-

SPONSORDEUR

Postbus 35

Prijs op aanvraag

Uiteraard beschikt OSV over een Facebookpagina, een twitter account

1510 A A Oostzaan
www.osv-amsterdam.nl

en een app. Hier zijn diversen uitingen mogelijk. Het tarief wordt
samen gesteld aan de hand van de wensen.

@osv_amsterdam

/osv.amsterdam.7

