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Welkom bij de sponsorcommissie van fc Purmerend.
Velen vrijwilligers met een eigen bedrijf, een enthousiaste
werkgever of een persoonlijke relatie, steunen fc Purmerend
middels een vorm van sponsoring en daar zijn wij maar wat blij
mee.
Bent u een ondernemer met ambitie? Bent u op zoek naar
meer naamsbekendheid in Purmerend. Dan kunt u via de sponsorcommissie van fc Purmerend ongetwijfeld vinden wat u
zoekt. Als vereniging met 900 leden, brengen wij u als ondernemer wekelijks in contact met onze leden (consumenten) die
fc Purmerend een warm hart toedragen of consumenten van
bezoekende teams uit de regio, die op bezoek komen in de
Weidevenne.
Namens de sponsorcommssie heten wij u van harte welkom bij
fc Purmerend
Brian van Gils
Bestuurslid sponsorcommissie

Het team
Brian van Gils,
Lauro Hopman
Marjolein van de Paverd
Amanda Peijters
Jeroen Otten
Lotte Perdon

Hoofdsponsor

• Vermelding sponsornaam als hoofdsponsor op het grote sponsorbord in de kantine
• Reclamebord op het A-veld. (afm. 5.00 mtr. X 0.80 mtr.)
• Shirtsponsor Zondag 1 en Dames 1
• Vermelding van de firma naam op de website met een mogelijkheid
tot het doorlinken.
• Het ophangen van twee bedrijfsvlaggen op plek naar keuze. (Vlag
aan te leveren door sponsor)
• Wedstrijdbal voor een standaardteam met vermelding hiervan
op de site van de vereniging en op de TV schermen in de kantine.
(Vereniging levert bal.)
• Adverteren op de TV schermen in de kantine. (drie pagina’s)
• Als gast met meerdere personen een thuiswedstrijd van het eerste team van fC Purmerend bijwonen.

Sub-hoofdsponsor

• Vermelding sponsornaam op het grote sponsorbord in de kantine
• Reclamebord op het A-veld. (afm. 5.00 mtr. X 0.80 mtr.)
• Vermelding van de firma naam op de website met een mogelijkheid tot het doorlinken.
• Het ophangen van een bedrijfsvlag. (Vlag aan te leveren door
sponsor)
• Adverteren op de TV schermen in de kantine. (drie pagina’s)
• Wedstrijdbal voor een standaardteam met vermelding hiervan
op de site van de vereniging en op de TV schermen in de kantine.
(Vereniging levert bal)
• Als gast met meerdere personen een thuiswedstrijd van het eerste team van fC Purmerend bijwonen.
• De mogelijkheid om een (standaard) team te sponsoren door het
beschikbaar stellen van wedstrijdkleding, trainingspakken van
het merk Hummel en sporttassen. (de sponsor dient wel zelf de
kleding en de tassen aan te schaffen bij sport 2000)

ClubTV

Sinds januari 2021 heeft fc Purmerend haar eigen ClubTV. Via de
prachtige schermen in de kantine, bestuurskamer en de kleedkamergang voorziet de club haar leden en gasten van een fraai staaltje
infotainment. Clubnieuws, wereldwijd voetbalnieuws, programma, standen, eigen video’s en nog veel meer.
ClubTV bestaat uit kantineTV, bestuurskamerTV, barTV en kleedkamerTV.
Een ideale manier voor u als sponsor om onder de aandacht te komen
van een groot publiek dat wekelijks de kantine bezoekt, voor, in de rust
en na de wedstrijd. Fc Purmerend kent 900 actieve leden met daaromheen ruim 100 vrijwilligers, families en gasten van de tegenstanders
die de kantine bezoeken. Om de bezoekers van de kantine te vermaken, kunt u uw full screen sponsorboodschap, tijdens het bekijken van
ClubTV, met onze bezoekers delen via de schermen.

KleedkamerTV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zichtbaarheid op twee verticale kleedkamerschermen
Kantine (snackhoek) en begin kleedkamergang
Een logo of reclameboodschap € 175,- per seizoen
Resterende huidige seizoen 2020-2021 kosteloos, investering van
de club
Periode van drie seizoenen (+ huidige seizoen kosteloos)
Eenmalige productiekosten € 50,- (kosteloos 1x per seizoen aanpassen, daarna € 25,-)
Duur 30 seconden
45x per uur in beeld
Continu in beeld kleedkamergang
Inclusief QR code waarmee bezoekers direct worden doorverwezen naar jullie Website als ze in de kantine aanwezig zijn
Max. drie sponsoren per pagina

KantineTV

• KantineTV & BestuurskamerTV
• Zichtbaarheid op minimaal drie schermen in de kantine
• Bestuurskamer en vierde scherm in de kantine (hier wordt
hoofdzakelijk voetbal gekeken) extra en kosteloos
• Een full screen reclameboodschap € 200,- per seizoen
• Resterende huidige seizoen 2020-2021 kosteloos, investering
van de club
• Periode van drie seizoenen (+ huidige seizoen kosteloos)
• Eenmalige productiekosten € 50,- (kosteloos 1x per seizoen
aanpassen, daarna € 25,-)
• 1x per 7,5 minuut in beeld
• 10 seconden
• Inclusief QR code waarmee bezoekers direct worden doorverwezen naar de website van de sponsor als zij in de kantine zijn

BarTV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zichtbaarheid op twee verticale schermen
Kantine (snackhoek)
Een logo of reclameboodschap € 175,- per seizoen
Resterende huidige seizoen 2020-2021 kosteloos, investering van
de club
Periode van drie seizoenen (+ huidige seizoen kosteloos)
Eenmalige productiekosten € 50- (kosteloos 1x per seizoen aanpassen, Daarna € 25,-)
Duur 20 seconden
45x per uur in beeld
Max drie sponsoren per pagina

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 van de Koemarkt
verkrijgbaar.

Shirt/kledingsponsor Zondag 1 en Dames 1
Ons standaardelftallen zijn de Zondag 1 en Dames 1. 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) door de sponsor of vertegenwoordiger van het team, zelf bij Sport 2000 of op de webshop
de tenues, inloopshirts en/of clubtrainingspakken (Hummel)
met opdruk uitgezocht.
• De sponsor/vertegenwoordiger 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 sponsorbijdrage per bovengenoemd team bedraagt € 250,- per seizoen voor wedstrijdkleding en trainingspakken, hiervan ontvangt de sponsor een rekening van de sponsorcommissie; Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

• Na schriftelijk akkoord van de sponsor, middels het opgestelde en getekende contract, maakt de sponsorcommissie de
bestelling rond en stuurt de sponsor de factuur conform de
offerte voor de kleding en de jaarlijkse sponsorbijdrage.
• De contractduur is 3 jaar (seizoenen).
Kledingsponsor (overige elftallen/teams)
• Voor het betreffende team, dan wel sponsor, worden (na overleg met de sponsorcommissie) door de sponsor of vertegenwoordiger van het team, zelf bij Sport 2000 of op de webshop
de tenues, inloopshirts en/of clubtrainingspakken (Hummel) met
opdruk uitgezocht.
• De sponsor/vertegenwoordiger 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%.
• Voor pupillen spelend op een kwart/half veld (pupillen), heel
veld (junioren) en overige senioren (Zondag 2, Dames 2, Vet35+,
Zondag teams) bedraagt een sponsorbijdrage per seizoen respectievelijk € 50.00 € 100.00 € 150.00 voor wedstrijdkleding en
trainingspakken, hiervan ontvangt de sponsor een rekening van
de sponsorcommissie. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.
• Na schriftelijk akkoord van de sponsor, middels het opgestelde
en getekende contract, maakt de sponsorcommissie de bestelling rond en stuurt de sponsor de factuur conform de offerte
voor de kleding en de jaarlijkse sponsorbijdrage.
• 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.

Kleedkamerdeur
Via een nieuwe manier voor bestaande en nieuwe sponsoren die fc
Purmerend supporten en willen steunen, is er nu kleedkamersponsoring. Ieder voetbalweekend zijn de gangen weer vol met enthousiaste
trainers, spelers, ouders en begeleiders die zich gaan voorbereiden
op een wedstrijd op het complex van onze fc. Even zien welke kleedkamer wij hebben? Geen nummer maar uw sponsornaam die de kleedkamer zal aanduiden. Via kleedkamerTV zal uw sponsornaam direct
zichtbaar zijn en middels uw sponsornaam zal het betreffende team
zijn/haar weg vervolgen naar de kleedkamer waar uw sponsornaam
toonaangevend is te zien op de kleedkamerdeur. Ook in de kantine
wordt het wedstrijdprogramma getoond en is uw sponsornaam zichtbaar via ClubTV van
fc Purmerend.

•
•
•
•
•

Een overeenkomst van minimaal drie seizoenen
Kosteloos het resterende seizoen 2020-2021
Afmeting sponsoruiting: 160cm x 85cm (h x b)
Per seizoen € 150,Eenmalige productiekosten € 100,- (vormgeving, goedkeuring
door de sponsor en montage op de kleedkamer)

Pannaveld
Ook bij fc Purmerend is er de mogelijkheid voor straatvoetbal! De
club bezit al jaren over een fantastisch pannaveldje naast de kunstgrasvelden. Kinderen van de opvang of eigen leden komen hier dagelijks hun kunsten vertonen tijdens een onderling potje. Voor aanvang van het trainen of een wedstrijd weten de kids niet hoe snel ze
bij aankomst er altijd even een partijtje willen spelen. Ouderwets
straatvoetballen, mooie passeerbewegingen en op adem komen bij de
boarding. Ouders, trainers en bezoekers kijken hier graag toe om de
fraaiste staaltjes van straatvoetbal te aanschouwen. Een drukke plek
waar u als exclusieve sponsor onder de aandacht kan komen van alle
bezoekers. Het veldje wordt naar u vernoemd!

• Voorkeur gaat uit naar één sponsor, waarnaar het veldje vernoemd wordt.
• Bijvoorbeeld “Johan Cruyff Arena”
• Combinatie van sponsoren bespreekbaar
• Naam en/of logo zichtbaar op en rond het veld
• Een contract wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar.
• Kosten bedragen €1500,00 per jaar exclusief de eenmalige
productiekosten.
• Deze eenmalige kosten zijn afhankelijk van de wensen van de
sponsor en zullen na overleg worden berekend door Eipi beletteren en gevelreclame.
• Officiële opening van het gesponsorde veld middels een onderling jeugdtoernooi

Reclamebord
Inmiddels krijgt het hoofdveld van fc steeds meer uitstraling. Met
een nieuwe grasmat en recent de verlichting zijn er weer diverse
sponsoren die fc Purmerend supporten en willen steunen langs het
veld met hun reclame-uiting. Ieder voetbalweekend een vol wedstrijdprogramma met enthousiaste trainers, spelers, ouders en begeleiders
die zich gaan voorbereiden op een wedstrijd op het complex van onze
fc.
Vanaf het terras bij de kantine een fraai uitzicht over het hoofdveld
en kunt u met uw reclameboodschap onder de aanwezigen opvallen.
Namens fc Purmerend en haar leden zien wij u als sponsor graag terug
langs de velden.

•
•
•
•
•

Een overeenkomst van minimaal drie seizoenen
Kosteloos het resterende seizoen 2020-2021
Afmeting sponsoruiting: 250cm x 80cm (b xh)
Per seizoen € 175,- per 2,5 mtr
Eenmalige externe productiekosten nieuw bord € 200,- per
2,5 mtr (vormgeving, goedkeuring door de sponsor en montage
langs het veld)

Traptreden
De leden en bezoekers die op ons complex komen zal het vast niet
zijn ontgaan! De trap naar de kantine is in de zomer van 2020 binnen
een week voorzien van mooie kleurrijke banners. Ieder voetbalweek
komen honderden leden van fc met aanhang naar de training of in de
weekenden met supporters naar ons complex om de tegenstanders
te ontvangen. Nog even een kopje koffie voor de wedstrijd of in de
rust en gezamenlijk afsluiten na de wedstrijd in de kantine via onze
gesponsorde trap. Een prominente plek waar u als sponsor zichtbaar
bent en iedere bezoeker niet omheen kan.

• Een overeenkomst van minimaal drie seizoenen
• Full colour uiting op de traptrede
• Afmeting sponsoruiting: afhankelijk van traptrede (minimaal 2
mtr breed x 12cm hoog)
• Per seizoen € 250,- per traptrede
• Eenmalige externe productiekosten € 80,- (vormgeving, goedkeuring door de sponsor en montage op de trap)

Wedstrijdbal
Balsponsor bij het vlaggenschip Dames 1 of Zondag 1
Gedurende het voetbalseizoen speelt het vlaggenschip van fc
Purmerend, van zowel de Heren als Dames afdeling zijn/haar
thuiswedstrijden op het complex in de Weidevenne. De Heren 1
en Dames 1 komen allebei op dit moment uit in de derde klasse
en ervaren wekelijks support van allerlei toeschouwers die de
club en het team een warm hart toedragen. Voor u als sponsor
de gelegenheid om tegen een vriendschappelijk tarief onder de
aandacht te komen en het team te supporten.
• Minimaal 1x per seizoen
• Keuze Zondag 1 of Dames 1
• Zichtbaar op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag (indien
wedstrijd op zondag)
• Zichtbaar op kantineTV (5 schermen) bij fc Purmerend
• Vermelding op mediakanalen fc (website, insta en facebook)
• Inzet beide teams in het seizoen = extra vermelding logo
BarTV op wedstrijddag
• Vriendschappelijk tarief € 75,- per wedstrijd

Cornervlag
Wekelijks wordt er, afwisselend door 900 leden, op de vijf voetbalvelden van fc Purmerend gevoetbald. Twee kunstgras- en drie grasvelden worden gedurende het seizoen gebruikt voor de wedstrijden
van onze jeugd- en seniorenteams. Tijdens wedstrijden verschillende
spelsituaties waarbij corners ontstaan. Even de cornerpaal of -vlag
vasthouden als tactiek wat er vooraf is besproken hoe de corner
wordt genomen.
De supporters van onze fc en de bezoekers staan langs de velden om
hun team toe te juichen. Bij het passeren van de velden kunnen zij
deze cornervlaggen niet missen. Voor u als sponsor een mooie gelegen•
•
•
•
•

zichtbaar ieder voetbalweekend gedurende het seizoen
zes cornervlaggen (2 reservevlaggen)
keuze uit veld A - B - C (hoofdveld!)- D - E
Eenmalige productiekosten € 92,Cornerprijs voor zichtbaarheid: Veld A € 75,- / Veld B € 75,/ Veld C € 100,- / Veld D € 50,- / Veld E € 50,- per seizoen
• Contractduur: drie seizoenen
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Schets belettering
26/11/’20
EIPI Belettering / Jim

DIT ONTWERP IS INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN EIPI BELETTERING

Deze schets is bedoeld ter indicatie, kleuren, maten en verhoudingen kunnen licht afwijken van het uiteindelijke resultaat.
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