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SPONSORBORDEN

Hoe zien onze borden er uit en waarom?

Binnen de huisstijl van FC Ommen hebben we ervoor gekozen om de borden langs het veld niet 
te druk te maken. Het lijdt af van het voetbal en als we alle reclame op dezelfde wijze behandelen 
krijgt iedereen evenveel aandacht en kunnen we de uitingen rustig houden. Dit zijn dan ook de 
kaders voor u als sponsor om bij ons een bord neer te hangen. Alle borden worden door de 
vereniging ontworpen volgens onderstaande kaders:

• Borden en banieren hebben een witte achtergrond

• De borden hebben een standaard formaat

• Ze worden voorzien van een huisstijlelement om het onderscheid tussen de borden aan te geven

• De logo’s worden in kleur (goud, zilver, veld 1 en 2) en in 80% grijs (Trots Arena, veld 4) uitgevoerd

• Het logo wordt zodanig geplaatst dat het altijd goed zichtbaar is van grote afstand

• Er wordt alleen een logo geplaats met eventueel een pay-off 

• Adresgegevens, websites en telefoonnummers worden niet weergegegeven

Huisstijlelementen op onze sponsorborden

Bord full colour (zilver en goud) Bord zwart/wit (trots arena)

Artist impression van de Trots Arena (veld 4)
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FC Ommen is per 1 juli 2021 een nieuwe vereni-
ging, ontstaan uit de samenvoeging van OVC ’21 
en OZC met ongeveer 1200 leden. Wij hechten 
waarde aan een plezierig en veilig sportklimaat, 
dat iedereen de kans biedt op zijn of haar niveau 
te voetballen.

Dit doen wij met elkaar. Dit staat voor de spelers 
van FC Ommen, jong en oud, prestatie en 
recreatie, man en vrouw en mensen met een 
beperking. Alle vrijwilligers, die er voor zorgen, 
dat alle teams gefaciliteerd worden, het sport-
park strak en netjes is en het clubhuis een 
optimale bezetting heeft.

FC Ommen is van groot maatschappelijk belang 
voor de gemeenschap. De club verbindt mensen. 
Elk weekend vinden honderden kinderen en 
volwassenen hun plezier en uitlaatklep op het 
voetbalveld. Het bestuur van FC Ommen neemt 
daarbij haar verantwoordelijkheid en let scherp 
op de normen en waarden, die in onze samen-
leving als vanzelfsprekend worden ervaren en 
die dus ook op het voetbalveld moeten worden 
nageleefd. Langs de lijn genieten mensen van 
de sportieve prestaties. 

Met elkaar staat natuurlijk ook voor onze sponsors. 
Sportsponsoring blijft een efficiënte en snelle 
manier om een bedrijf te profileren. Sport is 
emotie, biedt spanning, krijgt aandacht en heeft 
een gigantisch bereik! Voetbal biedt daarvoor 
een uitgelezen platform. Het is de grootste tak 
van sport, zowel qua actieve beoefenaars als 
passieve volgers. Sport – en voetbal in het bijzon-
der – sluiten met hun mogelijkheden perfect aan 
bij de doelstellingen van het bedrijfsleven.

Via de (media)aandacht kan optimaal ingespeeld 
worden op de behoefte aan naamsbekendheid. 
De bebording rond de velden en de tenues 
bieden volop reclameruimte. Daarnaast is het 
bezoeken van een voetbalwedstrijd voor spon-
sors een ideale manier om nieuwe contacten op 
te doen of de relatie met bestaande klanten te 
onderhouden en te versterken. De Stichting 
Ondernemersclub FC Ommen is een belangrijke 
netwerkomgeving. De informele sfeer is daarbij 
essentieel. Door de laagdrempeligheid van onze 
OC vinden ondernemers uit veel marktgebieden 
hun weg binnen FC Ommen. 

Speerpunten voor ons de komende jaren zijn het 
verder professionaliseren van de jeugdopleiding 
met goed opgeleide trainers, zodat er een goede 
doorstroming komt naar de selectieteams. Wij 
hebben de ambitie om met ons eerste elftal door 
te stromen naar de 1e klasse van de KNVB. Ook 
is onze vrouwen- en meiden afdeling volop in 
ontwikkeling.  Wij willen met hen naar een hoger 
niveau en weer een rol spelen in de wijde regio.

Het G-voetbal, waar de samenwerking ooit 
mee begonnen is, blijft een belangrijk onderdeel 
binnen FC Ommen. Wij blijven toegankelijk voor 
mensen met een beperking.

Kledingsponsor jeugd

Kledingsponsor senioren

Sponsoring ‘Op maat’

Hoofdsponsor trots academy

Sponsor klein reclamebord

Sponsor groot reclamebord

Bronzen sponsor

Zilveren
sponsor

Hoofd-
sponsor

Gouden
sponsor
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WIE ZIJN WIJ SPONSOR PIRAMIDE

Onze kernwaarden zijn:

Plezier
Passie
Maatschappelijk betrokken
Ambitieus 
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Faciliteiten 

          
1.   de sponsor maakt onderdeel uit van de groep Gouden sponsoren (maximaal 20)
2.   de sponsor maakt onderdeel uit van de Stichting Ondernemersclub FC Ommen
3.   de wedstrijdtenues (thuis) en reserve tenue (uit)) van FC Ommen 1 worden voorzien van 
  het logo van de sponsor
4.   de trainingspakken van FC Ommen 1 worden voorzien van het logo van de sponsor
5.   de presentatiekleding van FC Ommen 1 wordt voorzien van het logo van de sponsor
6.  de sponsor is mede hoofdsponsor van de trOts academy
7.   de wedstrijdtenues van JO19-1 worden voorzien van het logo van de hoofdsponsor
8.  het tribunebord (25 mtr / 1,25 mtr) wordt voorzien van het logo van de sponsor
9.  aan het hoofdveld komt een vlaggen mast met vlag van de sponsor
11.  de vereniging levert een baniermast met banier van de sponsor (lange zijde hoofdveld)
12.  de vereniging levert een reclamebord (400/90) ter hoogte van de baniermast
13.  de vereniging levert een baniermast met banier bij de entree van het sportpark
14.  de vereniging levert een sponsorzuil bij de entree van het sportpark
15.  de sponsor wordt middels een vaste banner vermeld op de website
16.  de sponsor heeft vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden 
  Heren 1 FC Ommen
17.  de sponsor heeft recht op de plaatsing van een redactioneel stuk in de te ontwikkelen clubgids
18.  de sponsor heeft vrije toegang op de sponsoravond van de vereniging (4 personen)
19.  de sponsor kiest jaarlijks een plaatselijk goed doel (logo op beide mouwen)
20.  de wedstrijdshirts worden jaarlijks geveild op de sponsoravond, opbrengst voor het goede doel
21. de sponsor ontvangt een ingelijst wedstrijdshirt

Tribuneborden hoofdsponsor Vlaggen en banieren gouden sponsoren

01 02HOOFDSPONSOR GOUDEN SPONSOR

Contractduaur drie jaar, jaarlijkse evaluatie, verlenging in overleg
Kosten: in overleg 

Contractduur drie jaar, stilzwijgende verlenging
Kosten: 3e klasse € 3.000,-- exclusief BTW

2e klasse € 3.250,-- exclusief BTW
1e klasse € 3.500,-- exclusief BTW

Faciliteiten

1.  de sponsor treedt toe tot de groep Gouden sponsoren (maximaal 20)
2.  de vereniging levert een baniermast (plaats: lange zijde hoofdveld)
3.  de vereniging levert een reclamebord met naamsvermelding (plaats: lange zijde hoofdveld,
  2e ring, ter hoogte van de baniermast). (* plaats baniermast en bord worden bepaald door
  de vereniging)
4.  de vereniging vermeldt bedrijfslogo op sponsorzuil bij de entree van het sportpark
5.  het bedrijfslogo wordt vermeld op de website met een link naar de eigen site
6.  er wordt ruimte gereserveerd in een te ontwikkelen clubgids
7.  de sponsor ontvangt een ingelijst wedstrijdshirt
8.  de sponsor kan één keer per jaar de bestuurskamer van FC Ommen voor 
  bedrijfsdoeleinden gebruiken
9.  de sponsor heeft vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden 
  Heren 1 FC Ommen (4 personen)
10. de sponsor wordt jaarlijks uitgenodigd voor de sponsoravond ( 4 personen)
11.  de sponsor is tevens lid van de Stichting Ondernemersclub FC Ommen met bijbehorende
  faciliteiten. (€ 500,-- van de € 3.000,-- wordt gefactureerd door de OC i.v.m. vrijstelling BTW)
12. het sponsorbedrag is inclusief de kosten van aanschaf en onderhoud van de sponsoruitingen 

gedurende de contractperiode
13. de sponsor heeft het recht tijdens de sponsorperiode om de sponsoruitingen te wijzigen tegen 

betaling van kosten
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03 04ZILVEREN SPONSOREN BRONZEN SPONSOREN

Contractduur drie jaar, stilzwijgende verlenging
Kosten: 3e klasse € 1.500,-- exclusief BTW
2e klasse € 1.750,-- exclusief BTW
1e klasse € 2.000,-- exclusief BTW

Contractduur één jaar, stilzwijgende verlenging.
Kosten: € 500,-- exclusief BTW

Faciliteiten

           
1.  de sponsor treedt toe tot de groep Zilveren sponsoren (aantal onbeperkt)
2.  de vereniging levert een reclamebord aan het hoofdveld (305/65) (* plaats bord wordt bepaald 

door de vereniging)
3.  de vereniging vermeldt bedrijfslogo op sponsorzuil bij de entree van het sportpark
4.  het bedrijfslogo wordt vermeld op de website met een link naar de eigen site
5.  er wordt ruimte gereserveerd voor een advertentie in een te ontwikkelen clubgids
6.  de sponsor heeft vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden 
  Heren 1 FC Ommen (2 personen)
7.  de sponsor wordt jaarlijks uitgenodigd voor de sponsoravond (2 personen)
8.  de sponsor is tevens lid van de Stichting Ondernemersclub FC Ommen met bijbehorende 
  faciliteiten (€ 500,-- van de € 1.500,--  wordt gefactureerd door de OC i.v.m. vrijstelling BTW)
9.  het sponsorbedrag is inclusief de kosten van aanschaf en onderhoud van de sponsoruitingen 

gedurende de contractperiode
10. de sponsor heeft het recht tijdens de sponsorperiode om de sponsoruitingen te wijzigen tegen 

betaling van kosten

Faciliteiten

1.  de sponsor treedt toe tot de groep Bronzen sponsoren (aantal onbeperkt)
2.  de OC FC Ommen vermeldt bedrijfslogo op sponsorzuil bij de entree van het sportpark
3.  het bedrijfslogo wordt vermeld op de website met een link naar de eigen site
4.  er wordt ruimte gereserveerd voor het logo in een te ontwikkelen clubgids
5.  de sponsor heeft vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden Heren 1 FC 

Ommen (2 personen)
6.  de sponsor wordt jaarlijks uitgenodigd voor de sponsoravond (2 personen)
7.  het sponsorbedrag is inclusief de kosten van aanschaf en onderhoud van de sponsoruitingen 

gedurende de contractperiode
8.  de sponsor heeft het recht tijdens de sponsorperiode om de sponsoruitingen te wijzigen tegen 

betaling van kosten
9.  de leden van de OC FC Ommen worden jaarlijks uitgenodigd voor een bezoek aan een 
  BVO-wedstrijd

Stichting ondernemersclub FC Ommen
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Faciliteiten
 
1.  de vereniging levert een reclamebord aan het hoofdveld, 2e ring (400/90) (* plaats bord wordt 

bepaald door de vereniging)
2.  het bedrijfslogo wordt vermeld op de website met een link naar de eigen site
3.  de sponsor heeft vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden 
  Heren 1 FC Ommen (2 personen)
4.  de sponsor wordt jaarlijks uitgenodigd voor de sponsoravond (2 personen)
5.  het sponsorbedrag is inclusief de kosten van aanschaf en onderhoud van de sponsoruitingen 

gedurende de contractperiode
6.  de sponsor heeft het recht tijdens de sponsorperiode om de sponsoruitingen te wijzigen tegen 

betaling van kosten

Faciliteiten

1.  de vereniging levert een sponsorbord op voor veld 1 (305/65) lange zijde tribune kant of één van 
de twee korte zijden (plaats wordt bepaald door de vereniging.

1a. de vereniging levert een reclamebord op voor veld 2 (305/65), lange zijde dug outs of de korte 
zijde. (plaats wordt bepaald door de vereniging)

1b. de vereniging levert een reclamebord op voor veld 2 (250/65), lange zijde kantinekant met 
dubbelzijde bedrukking. (plaats wordt bepaald door de vereniging)

2.  het bedrijfslogo wordt vermeld op de website met een link naar de eigen site
3.  de sponsor heeft vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden 
  Heren 1 FC Ommen (2 personen) 
4.  de sponsor wordt jaarlijks uitgenodigd voor de sponsoravond (2 personen)
5.  het sponsorbedrag is inclusief de kosten van aanschaf en onderhoud van de sponsoruitingen 

gedurende de contractperiode
6.  de sponsor heeft het recht tijdens de sponsorperiode om de sponsoruitingen te wijzigen tegen 

betaling van kosten

€ 300,-

€ 200,-

05

06

07GROOT SPONSORBORD

KLEIN SPONSORBORD

HOOFDSPONSOR TROTS ACADEMY

Contractduur vijf jaar, stilzwijgende verlenging
Kosten: € 300,-- per jaar exclusief BTW

Contractduur vijf jaar, stilzwijgende verlenging
Kosten: € 200,-- per jaar exclusief BTW

Contractduur vier jaar, stilzwijgende verlenging
Kosten: € 2.500,-- per jaar exclusief BTW

Faciliteiten

1.  de sponsor treedt toe tot de groep hoofdsponsoren trOts academy (maximaal vier)
2.  de vereniging levert twee reclameborden (250/75) op veld 4 (trOts arena) met naamsvermelding
3.  de trainingspakken van de jeugd worden voorzien van de naam van de 4 sponsoren 
4.  het bedrijfslogo wordt vermeld op de website met een link naar de eigen site
5.  er wordt ruimte gereserveerd in een te ontwikkelen clubgids
6.  de sponsor heeft vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden 
  Heren 1 FC Ommen (4 personen)
7.  de sponsor wordt jaarlijks uitgenodigd voor de sponsoravond (4 personen)
8.  het sponsorbedrag is inclusief de kosten van aanschaf en onderhoud van de sponsoruitingen 

gedurende de contractperiode
9.  de sponsor heeft het recht tijdens de sponsorperiode om de sponsoruitingen te wijzigen tegen 

betaling van kosten
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We danken onze sponsoren 
voor het waarmaken 
van onze dromen.
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Faciliteiten 

1.  de vereniging levert een reclamebord (305/65) op veld 4 (trots arena) met naamsvermelding
2.  de wedstrijdshirts van JO/ MO worden voorzien van de naam van de sponsor. De shirts blijven
  4 jaar lang bij het in het eerste jaar gesponsorde team 
3.  het bedrijfslogo wordt vermeld op de website met een link naar de eigen site
4.  er wordt ruimte gereserveerd in een te ontwikkelen clubgids
5.  de sponsor heeft vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden Heren 1 FC 

Ommen (2 personen)
6.  de sponsor wordt jaarlijks uitgenodigd voor de sponsoravond (2 personen)
7.  het sponsorbedrag is inclusief de kosten van aanschaf en onderhoud van de sponsoruitingen 

gedurende de contractperiode
8.  de sponsor heeft het recht tijdens de sponsorperiode om de sponsoruitingen te wijzigen tegen 

betaling van kosten

08 09KLEDINGSPONSOR JEUGD KLEDINGSPONSOR SENIOREN

Faciliteiten 

1.  de sponsoring omvat de volgende zaken:

 - het leveren van voetbalshirts , keepersets en een voetbaltas.
  De voetbal- en keepershirts worden op de voorzijde voorzien van het logo van de vereniging en 

het logo van de sponsor (wit), op de achterzijde worden rugnummers gedrukt en/of

 - het leveren van trainingspakken.
  De trainingspakken worden op de voorzijde voorzien van het logo van de vereniging en op de 

achterzijde voorzien van het logo van de sponsor (wit). Jas en broek worden voorzien van een 
spelersnummer en/of

 - het leveren van voetbaltassen.
  De voetbaltassen worden voorzien van het logo van de sponsor (wit,) een spelersnummer en het 

logo van FC Ommen.

 - het leveren van teamshirts.
  De teamshirts en soft shell jassen worden op de voorzijde voorzien van het logo van de vereniging 

en op de achterzijde voorzien van het logo van de sponsor (wit) en/of

 - het leveren van team/coach jassen.
  De team/coach jassen worden op de voorzijde voorzien van het logo van de vereniging en op de 

achterzijde voorzien van het logo van de sponsor (wit)

2.  van het team wordt een foto gemaakt met de sponsor
3.  de foto wordt geplaatst op de website van de vereniging, waar tevens het bedrijfslogo van de 

sponsor wordt geplaatst met een link naar de eigen site.
4.  de sponsor heeft vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden 
  Heren 1 FC Ommen (2 personen)
5.  de sponsor wordt jaarlijks uitgenodigd voor de sponsoravond ( 2 personen)

Contractduur vier jaar, stilzwijgende verlenging
Kosten: € 400,-- per jaar exclusief BTW

Contractduur vier jaar, stilzwijgende verlenging
Kosten: 1e jaar aanschaf kosten tenue

Vanaf 2e jaar € 200,-- per jaar exclusief BTW
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10 SPONSORING “OP MAAT” ALLE COMMUNICATIE UITINGEN 
WORDEN UITGEVOERD IN DE 
NIEUWE HUISSTIJL

Contractduur in overleg
Kosten: in overleg

Faciliteiten 

1.  het  bedrijfslogo wordt vermeld op de website met een link naar de eigen site afhankelijk van de 
bijdrage

2.  de sponsor heeft  vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden 
  Heren 1 FC Ommen (2 personen) afhankelijk van de bijdrage
3.  de sponsor wordt jaarlijks uitgenodigd voor de sponsoravond (2 personen)
4.  het sponsorbedrag is inclusief de kosten van aanschaf en onderhoud van de sponsoruitingen 

gedurende de contractperiode afhankelijk van de bijdrage
5.  de sponsor heeft recht tijdens de sponsorperiode om de sponsoruitingen te wijzigen tegen 

betaling van kosten

Bij de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl is besloten om alle uitingen van FC Ommen te laten 
ontwerpen in deze nieuwe stijl. Dit doen we om de herkenbaarheid en de professionele uitstraling 
van onze vereniging te waarborgen. De commissie communicatie oordeelt over alle uitingen die 
gemaakt worden om zo de eenduidigheid te bewaken. Er is een huisstijl handboek beschikbaar 
waarin je kunt zien hoe de huisstijl moet worden toegepast (kleurgebruik, lettertype enz.). Deze is te 
vinden op onze website. Hier is het logo van de vereniging ook te vinden.

Aanvoerdersband Gevelvlag


