
 

 

 

Als dorps voetbalvereniging proberen wij als S.C.Purmerland via sponsors onze leden in een 
eenduidig tenue laten lopen. 

 

Ben jij onze nieuwe kleding sponsor? 
 
Heeft u interesse of vragen? Neem vooral contact op met  

Co Boots 06-53898561 of coboots@icloud.com. 

 

Het clubtenue ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht Sponsorbijdrage Tenue  
 

Team Aantal  Sponsorbijdrage éénmalig Sponsorbijdrage jaarlijks (3 jr) 

Senioren  15 spelers+ 1 keeper € 100,00 €  240,00 

Jeugd heel veld 15 spelers +1 keeper €   75,00 €  200,00 

Jeugd half veld 9 spelers + 1 keeper €   75,00 €  160,00 

 

Een sponsorcontract wordt aangegaan voor 3 jaar, gelijk aan de levensduur van de kleding. De 
sponsorbijdrage per jaar is hierboven aangegeven, net als de éénmalige bijdrage bij aanvang 
van  het contract.  
 
Een team kan door maximaal 2 sponsors worden gesponsord. Het sponsorbedrag  blijft gelijk, 
de 2 logo’s worden beiden in iets kleiner formaat op de borst gedrukt.  
De éénmalige sponsorbijdrage (zie tabel) wordt in dat geval met € 75,- verhoogd ivm extra 

(druk)kosten. 
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Extra Sponsoring*  
Wilt u het team dat u al sponsort écht verwennen, dan zullen zij u meer dan dankbaar zijn als 
u  een ‘zomershirt’ (met korte mouwen) toevoegt aan de kledingtas van het team!  Het is ook 
mogelijk om coachjas, tas of trainingspak te sponsoren. 
Hieronder staan de mogelijkheden voor de extra sponsoring. 
 

U heeft ook een mogelijkheid om het in een keer te betalen. Dit kunt u bespreken met onze 

Sponsor coördinator Co Boots 06-53898561 of coboots@icloud.com. 

 

Zomer shirt  
             De kosten voor dit shirt, inclusief bedrukking van uw sponsornaam, bedragen. 

 

Team Aantal  Sponsorbijdrage jaarlijks (3 jr)* 

Senioren  15 spelers €  150,00 

Jeugd heel veld 15 spelers  €  150,00 

Jeugd half veld 9 spelers  €    90,00 
 

Coachjas 
De kosten voor deze coachjassen, inclusief bedrukking van uw sponsornaam, 
bedragen. 

 

Coach Aantal  Sponsorbijdrage jaarlijks (3 jr)* 

 3 €  51,00 
 

Tas 
De kosten voor deze voetbaltassen, inclusief bedrukking van uw sponsornaam, 
bedragen. 
 

Team Aantal  Sponsorbijdrage jaarlijks (3 jr)* 

Senioren  16 spelers €  170,00 

Jeugd heel veld 16 spelers  €  160,00 

Jeugd half veld 10 spelers  €   100,00 
 

Trainingpak * 
De kosten voor deze trainingspakken, inclusief bedrukking van uw sponsornaam, 
bedragen. 
 

Team Aantal  Sponsorbijdrage jaarlijks (3 jr)* 

Senioren  16 € 216,00 

Jeugd heel veld 16 € 216,00 

Jeugd half veld 10 € 125,00 

 
 *Deze jaarlijkse bijdrage komt boven op de bijdrage van tenue sponsoring 
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