
Winnen doe je met z’n allen
Johan Cruijff

SPONSORMOGELIJKHEDEN V.V. OLYMPIA‘28



Welkom



Voetbalvereniging Olympia’28 is met ruim 650 leden de grootste sportvereniging 
van Hasselt. Hiermee fungeert het tevens als één van de grootste sociale netwerken 
in de regio. 

Olympia’28 is een saamhorige vereniging waar plezier en prestatie hand in hand gaan. Op sportpark 
‘t Hoenbroeck genieten voetballers, vrijwilligers en supporters samen van het voetbalspel en de bijbehorende 
gezelligheid. Olympia’28 vervult hierbij belangrijke maatschappelijke functies. Naast voetballen leren kinderen 
er de principes van samenwerking, sportiviteit en respect. De voetbalbeoefening en ontspannen sfeer op het 
sportpark dragen bij aan goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het verenigingsleven genereert veel 
sociale contacten en gemeenschapszin. Olympia’28 is voor haar leden dan ook veel meer dan alleen een 
sportvereniging!
Bij Olympia’28 is het uitgangsprincipe dat alle leden zo veel mogelijk overeenkomstig eigen voorkeur de 
voetbalhobby kunnen beoefenen in een veilige, sportieve omgeving. Jeugdleden kunnen zich hierbij maximaal 
ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden en ambities. De eerste en tweede selectie presteren zo hoog 
mogelijk met behoud van Olympia’28-identiteit. De eigen jeugd(opleiding) vormt hiervoor de basis en 
doorstroom naar de selectie-elftallen moet gewaarborgd zijn. Momenteel speelt het eerste in de 3e klasse 
Oost. Doel is om te promoveren naar de 2e klasse Oost. Ook wil Olympia’28 de tak damesvoetbal naar een 
hoger plan tillen. 

Olympia’28 kan niet zonder sponsoren. We zijn u dan ook zeer dankbaar voor uw 
(interesse in) sponsoring van Olympia’28 en hopen op een prettige duurzame 
sponsorrelatie. 
 
Waarom is sponsoring van Olympia’28 voor u interessant?
Als sponsor bent u een onmisbare schakel in het functioneren van Olympia’28. Middels uw sponsoring draagt 
u bij aan het vervullen van haar doelstellingen en sociaal-maatschappelijke functies. Hiermee profileert u zich 
positief in het uitgebreide netwerk van de vereniging. Naast directe zichtbaarheid kunt u meermaals per 
seizoen met uw mede-sponsoren netwerken. Tijdens drie thuiswedstrijden van de hoofdmacht in de 
competitie (eerste, eerste na winterstop, laatste) worden alle sponsoren uitgenodigd in het sponsorhome. 
Hierbij kunt u gezamenlijk de wedstrijd kijken en genieten van de sfeer op het sportpark. 
Bij Olympia’28 kunt u kiezen uit 3 sponsorpakketten en losse elementen. De inhoud en kosten hiervan zijn 
verderop in dit document geformuleerd.







Goud
Zilver    

    1 reclamebord hoofdveld 305x65cm

    ½ pagina presentatiegids

    Narrowcasting kantine

    Uitnodiging voor sponsorevenementen

    Website vermelding

    1x per seizoen balsponsor

 

    

    2 reclameborden hoofdveld 305x65cm

    ½ pagina presentatiegids

    Narrowcasting kantine

    Uitnodiging voor sponsorevenementen 
        

    Website vermelding

    1x per seizoen balsponsor

€1000,- * €750,- *

* Kosten per jaar,  excl. BTW



 Reclamebord 305x65 hoofdveld       €350,-

 Reclamebord 305x65 kunstgrasveld  €200,-

 Balsponsor                                      €150,-

 Presentatiegids: 
 Hele pagina (A4)                              €395,-
 Halve pagina (½ A4)                         €195,-
 Kwart pagina (¼ A4)                        €125,-

 Reclame buitendeur kleedkamer         €75,-
 

 Reclame binnendeur kleedkamer        €45,-
 

 Kledingsponsoring                prijs in overleg
 

 Narrowcasting                                 €125,-

 Andere vormen van sponsoring zijn mogelijk
 in overleg. Informeer naar de mogelijkheden
 via sponsoren@olympia28.nl of 0619975549

 Losse
   

     

    1 reclamebord hoofdveld 305x65cm

    ¼ pagina presentatiegids
 

    Narrowcasting kantine
 

    Uitnodiging voor sponsorevenementen

    Website vermelding

Brons
 elementen *

€500,- *



Sportpark ’t Hoenbroeck
Burg. Malcorpslaan 5
8061 AG Hasselt

Bestuurslid commerciële zaken: Jeroen Hanson / commercielezaken@olympia28.nl / 0619975549
Lid sponsorcommissie: Henk Visscher / sponsoren@olympia28.nl 
Lid sponsorcommissie: Daan Wiersma / daanwiersma@olympia28.nl
Lid sponsorcommissie: Harmen Knol / harmenknol@olympia28.nl

038 4772303 Internet:      www.olympia28.nl
E-mail:         info@olympia28.nl 
Twitter :        @olympia28 
Facebook:    v.v. Olympia’28 Hasselt

SPONSORCOMMISSIE OLYMPIA‘28


