
   
 

 

Sponsormogelijkheden FC Purmerend 
 

Wat hebben wij u te bieden? 

We willen graag met u nadenken over o.a., 

• hoofdsponsor 

• subhoofdsponsor 

• reclameborden langs het A en de kunstgrasvelden        

• shirts/ kleding sponsor 

• adverteren op de website 

• reclame op de traptreden 

Andere mogelijkheden zijn o.a., 

• sponsoring kleedkamers 

• bordsponsoring yalp trapveldje 

• sponsoring elektronisch scorebord 

• bal van de week, enz. 

Indien u echter iets heel anders wilt, dan is hier natuurlijk altijd over te spreken. 

Sponsoring moet echter niet alleen gezien worden als eenrichtingsverkeer van geld van een bedrijf 

naar de clubkas van de vereniging. Een vereniging zal tegenover de inkomsten uit sponsoring ook 

extra inspanningen moeten verrichten naar de sponsor, b.v. door de naam van de sponsor op een 

nette en correcte manier uit te dragen en zelfs ervoor te zorgen dat de sponsor extra betekenis zal 

krijgen. Een duurzame relatie met sponsors wordt dus bijzonder op prijs gesteld. 

De namen en het logo van alle sponsors zullen op een scherm in de kantine vertoont worden. 

Tevens krijgt u als sponsor van FC Purmerend, de mogelijkheid om tijdens de business borrel te 

netwerken met uw collega bedrijven uit de regio. 

 

Sponsoring van kleding: 

 Het wedstrijdtenue, van het merk Hummel, bestaat uit een geel shirt met het FC logo, rode broek en 

gele kousen en is alleen bij Sport 2000 op de hoek van de Dubbele Buurt en de Koemarkt 

verkrijgbaar. 

Voor de gang van zaken v.w.b. de sponsoring van kleding en van de reclameborden volgen hieronder 

de door de sponsorcommissie opgestelde richtlijnen. 



   
 

Shirt/kledingsponsor standaardelftallen. 

Ons standaardelftal, de zondag 1, is de vaandeldrager van de vereniging. Hierin spelen de beste 

spelers van de vereniging en deze trekken dus ook het meeste publiek. Om gebruik te maken van de 

sponsormogelijkheden bij dit elftal vragen wij, buiten de aanschafprijs voor de tenues, een jaarlijkse 

bijdrage. 

 

Hoe wordt dit geregeld? 

• Voor het betreffende team, dan wel sponsor, worden (na overleg met de Sponsorcommissie en na 
het opmaken en ondertekenen van een contract), door de sponsor zelf bij Sport 2000 of op de 
webshop de tenues, inloopshirts en/of clubtrainingspakken( Hummel) met opdruk uit. 

• De sponsor vraagt voor de uitgekozen artikelen een offerte bij de Sponsorcommissie aan. 

• De Sponsorcommissie stelt, aan de hand van de prijzen op de webshop, een offerte op.  

• Op de genoemde offerte ontvangt de sponsor een korting van 20%.  

• De jaarlijkse sponsor bijdrage zal in onderling overleg met de sponsor worden afgesproken, 
hiervan ontvangt de sponsor een rekening van de Sponsorcommissie;  

• Na schriftelijk akkoord van de sponsor maakt de Sponsorcommissie de bestelling rond en stuurt 
sponsor de factuur conform de offerte voor de kleding en de jaarlijkse sponsor bijdrage. 

• De contractduur is 3 jaar. 

  

Kledingsponsor (overige elftallen/teams) 

• Door het aanspreekpunt van het betreffende team, dan wel sponsor, worden zelf bij Sport 2000 of 
op de webshop de tenues, en/of clubtrainingspakken( Hummel) met opdruk uitgezocht. 

• De sponsor / Het aanspreekpunt van het team vraagt voor de uitgekozen artikelen een offerte bij 
de Sponsorcommissie aan. 

• De Sponsorcommissie stelt, aan de hand van de prijzen op de webshop, een offerte op.  

• Op de genoemde offerte ontvangt de sponsor een korting van 20%.  

• De jaarlijkse sponsor bijdragen voor tenues en trainingspakken zijn: 

      - Jongens/Meisjes spelend op een klein veld:         €   50.00 

      - Jongens/Meisjes spelend op een heel veld:          € 100.00 

      - Dames/Heren spelend op een heel veld               € 150.00 

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. 

• Na schriftelijk akkoord van de sponsor maakt de Sponsorcommissie de bestelling rond en stuurt 
sponsor de factuur conform de offerte voor de kleding en de jaarlijkse sponsor bijdrage. 

• De contractduur is in principe 3 jaar. Eventueel kan bij junioren en pupillen de contractperiode 
variëren van 1 t/m 3 jaar. 



   
• Inloopshirts voor de overige elftallen/teams kunnen na overleg met de Sponsorcommissie 

aangeschaft worden. 

 

We hebben gekozen voor bovenstaande regeling (team/sponsor benadert de Sponsorcommissie en 

de rekening wordt rechtstreeks naar de sponsor gezonden) om het de sponsor mogelijk te maken de 

BTW te verrekenen. 

Teams, die gebruik maken van sponsorkleding van een sponsor waarvan het contract verlopen is 

maar die aangegeven heeft er geen bezwaar tegen te hebben dat de kleding zonder zijn bijdrage 

alsnog gebruikt wordt, ontvangen via de leider voor de bijdrage een rekening van de 

Sponsorcommissie. (Wel eerst overleggen met de Sponsorcommissie!) 

Reclamebord(en) langs de velden. 

• Wij bieden de sponsor een reclamebord langs het hoofdveld en de kunstgrasvelden afm. 5.00 x 
0.80 meter  en 2.50 meter x 0.80 meter. 

• De jaarlijkse bijdrage voor de sponsor bedraagt per seizoen €175,00 voor een bord van 2.50 meter 
x 0.80 meter en € 350,00 voor een bord van 5.00 meter x 0.80 meter.  

• De eenmalige productiekosten bedragen voor een 2,5 meter bord ca. €200,00 en voor een  
5 meter bord ca. €400,00. (bij overplakken €130.00/€240.00) 

• De rekening hiervoor zal door de leverancier rechtstreeks naar de sponsor worden gezonden. 

• Alle hierboven genoemde prijzen zijn ex BTW. 

• Het reclamebord bestaat uit duurzaam Trespa van 6 mm dik, of kunststof, dat nagenoeg 
onverslijtbaar is; 

• Het is de sponsor ook toegestaan om zelf een bord te laten vervaardigen. Dit bord moet dan wel 
voldoen aan de hiervoor genoemde afmetingen; 

• De Sponsorcommissie verplicht zich het reclamebord gedurende de looptijd van de overeenkomst 
in goede staat te houden, behoudens reguliere slijtage. Indien het bord aan vervanging toe is, zal 
tijdig contact met de sponsor worden opgenomen; 

• Een contract wordt aangegaan voor een periode van minimaal 3 jaar 

• Bij meerdere borden van een sponsor is de prijs op aanvraag. 

  

Voor de prijzen voor de overige sponsormogelijkheden wordt u verzocht contact met de 

Sponsorcommissie op te nemen. 

Reclame op de traptreden: 

Dagelijks lopen er vele spelers, trainers, ouders en andere leden/bezoekers door de toegangspoort 

van FC Purmerend. Een bezoek aan onze kantine voor een praatje en een kop koffie mag daarbij niet 

ontbreken. Via onze trap die 18 treden telt bereikt iedereen onze kantine. Direct in het gezichtsveld 

van iedere bezoeker kan u hier als bedrijf zichtbaar zijn met een fantastische uiting op een van de 

treden. De vanaf prijs per trede bedraagt hier € 150,- exclusief eenmalige productiekosten (€ 63,- of € 

91,-) en voor een contractduur van 3 jaar. 


