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WELKOM BIJ SV POORTUGAAL

De sv Poortugaal is vanaf 1 juli 2018 de groot-
ste voetbalvereniging in Albrandswaard met 
meer dan 1200 leden met een regio uitstraling. 
Het prachtige uit 2007 daterende sportpark 
is gelegen in Polder Albrandswaard nabij de 
Poortugaalse dorpskern. Op dit moment be-
schikken wij op onze ruime accommodatie 
over o.a. 8 velden waarvan 3 kunstgras velden, 
allen voorzien van verlichting met ruime kan-
tine en 23 kleedkamers,  bestuur- en sponsor-
ruimte welke aan alle faciliteiten van deze tijd 
voldoen. 

sv Poortugaal is een gezonde vereniging met 
goed kader en veel vrijwilligers, welke bereid 
zijn vele uren per jaar zich voor de club in te 
zetten. Tevens ondersteunen wij jaarlijks vele 
sociale activiteiten, welke het algemeen be-
lang in de regio dienen. 

sv Poortugaal komt er eerlijk voor uit dat zij 
binnen bepaalde grenzen ambitieuze doel-
stellingen heeft zowel met de selectie elftallen 
binnen de jeugd als bij de senioren. Om deze 
doelstellingen te kunnen realiseren zijn wij 
mede afhankelijk van financiële injecties van 
goed willende Sponsors, die maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Sponsors die hun 
goede bedrijfsnaam graag gekoppeld zien 
worden aan een beschaafde goed georgani-
seerde club als sv Poortugaal. 

Om onze doelstellingen structureel te kunnen 
realiseren denken wij dan ook aan sponsoring 
in de breedste zin des woords. De voorstellen 
hiervoor tonen wij in de volgende sponsorpak-
ketten.

SPONSORING   
SV POORTUGAAL



Voor 10 seconden iedere 6 minuten gedurende 
alle speeldagen: 
• Een actie van 2 weken op het scherm kost 

€ 150. 
• Reclame voor een half jaar € 850. 

• Contract voor 1 jaar € 1500 per jaar
• Contract voor 3 jaar € 1200 per jaar

Bij een contract voor 5 jaar wordt een 
CO2 certificaat van € 1500 afgegeven 

• Reclamebord van 3 meter en vlag langs 
ons hoofdveld en raamsticker voor € 1000

• Circulerende advertentie met link naar uw 
organisatie op onze website

• Uw bedrijfsnaam op onze kantine TV

• Wedstrijdbal voor een competitie- of 
bekerwedstrijd van het 1ste elftal

• Gratis lid van de Business Club
• Gratis toegang bij elke thuiswedstrijd van 

ons 1e elftal met de sponsorkaart

1. GREEN BOARDING PAKKET A

2. HOOFDKLASSEPAKKET B

VANAF €  150,- 

€  1000,- 

sv Poortugaal vergroent door het plaatsen van een LED scherm langs ons hoofdveld, waarbij 
tijdens speeldagen uw bedrijf via animatie op regelmatige basis wordt getoond. De inkomsten 
worden aangewend voor de financiering van zonnepanelen die wij op het dak van onze accom-
modatie willen plaatsen.



• Reclamebord van 9 meter langs het hoofd-
veld van de vereniging voor € 1000

• Circulerende advertentie met link naar uw 
organisatie op onze website

• Uw bedrijfsnaam op onze kantine TV

• Wedstrijdbal voor een competitie- of 
bekerwedstrijd van het 1ste elftal 

• Gratis lid van de Business Club
• Gratis toegang bij elke thuiswedstrijd van 

ons 1e elftal met de sponsorkaart

• Reclamebord-van 6 meter, langs één van 
onze velden van de vereniging voor € 750

• Circulerende advertentie met link naar uw 
organisatie op onze website

• Uw bedrijfsnaam op onze kantine TV

• Gratis Lid van de Business Club
• Gratis toegang bij elke thuiswedstrijd van 

ons 1e  elftal met de sponsorkaart

3. SPONSORPAKKET C

4. SPONSORPAKKET D

€  1000,- 

€  750,- 



• Reclamebord van 3 meter, langs één van 
onze velden van de vereniging voor € 500

• Circulerende advertentie met link naar uw 
organisatie op onze website

• Uw bedrijfsnaam op onze kantine TV
• Gratis toegang bij elke thuiswedstrijd van 

ons 1e  elftal met de sponsorkaart

• Sponsoring van een team met tenue- 
reclame op de voorkant van het shirt voor 
Prijs: In gezamelijk overleg

• Circulerende advertentie met link naar uw 
organisatie op onze website

• Uw bedrijfsnaam op onze kantine TV
• Gratis toegang bij elke thuiswedstrijd van 

ons 1e  elftal met de sponsorkaart

5. SPONSORPAKKET E

6. TEAMSPONSORING

€  500,- 

 Prijs: In gezamelijk overleg

Voorstel

SHIRT-SPONSOR achterzijde shirt, boven het rugnummer

Voorstel 1 Voorstel 2 Voorstel 3

POORTUGAAL / SPIJKENISSE



• Aanbieden van een wedstrijdbal voor een 
wedstrijd van het 1e elftal voor € 150 

• gratis toegang bij elke thuiswedstrijd van 
het 1e elftal met de sponsorkaart

• Lidmaatschap van de Business Club wordt 
u het volgende aangeboden voor € 500

• Uitnodigingen voor activiteiten, welke 
vanuit Business Club worden georgani-
seerd

• Doel: gezellig netwerken met collega 
ondernemers uit de regio in de sponsor-
ruimte

• Gratis toegang bij elke thuiswedstrijd van 
het 1ste elftal met de sponsorkaart

7. WEDSTRIJDBAL

8. BUSINESS CLUB

€  150,- 

€  500,- 



• Lidmaatschap van de Club van Honderd 
wordt u het volgende aangeboden voor  
€ 50

• Naamsvermelding op het Club van Hon-
derd bord in onze kantine

• Gratis toegang tot activiteiten, welke 
vanuit de Club van Honderd worden geor-
ganiseerd

• Gratis toegang bij elke thuiswedstrijd van 
het 1ste elftal met de sponsorkaart

• Bedrijfslogo, slogan of spreuk voor 10 
jaar op het bovenlicht van een deur in 
de ruime accommodatie, waar wekelijks 
honderden spelers met hun begeleiders 
voorbij lopen. 

 

• Eenmalig bedrag van € 1000
• Gratis toegang bij elke thuiswedstrijd van 

het 1ste elftal met de sponsorkaart

9. CLUB VAN HONDERD

10. RAAMSTICKER

€  50,- 

€  1000,- 



• In overleg kan men gebruik maken van 
ons sportcomplex voor het organiseren 
van activiteiten, o.a. bedrijfstoernooi of 
wedstrijd.

• Wordt gekozen voor één van de pakketten 
dan biedt dit de mogelijkheid gebruik te 
maken ons sportcomplex voor het organi-
seren van activiteiten, o.a. bedrijfstoernooi 
of wedstrijd 

• Ook kan gekozen worden voor een ver-
gadering of andere bijeenkomst in onze 
kantine of het sponsorhome

• Ten behoeve hiervan zijn onze sportvel-
den, inclusief trainingsveld, verlichting, 
kleedkamers, sponsorruimte, kantine, 
spelbenodigdheden en andere faciliteiten 
beschikbaar.

• In samenspraak kunnen wij de organisatie 
hiervan verzorgen.

11. GEBRUIK ACCOMMODATIE

Bij alle pakketten wordt een contract getekend met een open of afgesproken geldigheidsduur 
en de eenmalige kosten voor de opmaak van de reclame zijn voor rekening van de sponsor. 

Wij hopen dat u voor één van onze pakketten kiest en de 
samenwerking gestalte krijgt om sv Poortugaal op een nog 
hoger plan te tillen en u zich maatschappelijk betrokken 
voelt bij deze vereniging. 

sponsoring@svpoortugaal.nl
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