
PRIJSLIJST SPONSORING SDC ‘12

Sponsor van SDC ‘12
soort  prijs

Hoofdsponsor 1e elftal zondag  prijs op aanvraag

Hoofdsponsor jeugd  prijs op aanvraag

Groepssponsor hele jeugdgroep (onder 19/17/15/13/11/9 of F-league) € 1.500,-

Basissponsor  € 500,-

Sponsor Man of the Match klassement  € 1.250,-

Shirtsponsoring
team positie prijs  

1e elftal zondag  borst prijs op aanvraag (titel hoofdsponsor)

1e elftal zondag (co sponsor) rug prijs op aanvraag (titel hoofdsponsor)

2e elftal zondag borst prijs op aanvraag 

Hele jeugdgroep (A, B, C, D, E, F of F-league) borst zie groepssponsor hierboven (titel groepssponsor)

Overige elftallen borst € 200,- (geen sponsorlid / reclamebord)

Overige elftallen borst gratis (wel sponsorlid / reclamebord)

Reclamebord rond hoofdveld (kunstgras)
positie afmeting prijs

Laag geplaatst 360 x 60 cm € 200,-

Hoog geplaatst 300 x 80 cm € 265,-

Hoog geplaatst 600 x 80 cm € 465,-

Extra hoog geplaatst 600 x 80 cm € 500,-

Bovenrand tribune 300 x 80 cm € 350,-

Bovenrand tribune 600 x 80 cm € 550,-

Aan de Molendijkzijde 300 x 80 cm € 225,- (zichtbaar vanaf Molendijk)

Bij afname van meerdere borden naast elkaar is er een aantrekkelijke kortingsregeling van toepassing.

Reclamedoek rond veld 2 (kunstgras)
positie afmeting prijs

Lange zijde (halve lengte) doek à ca. 50 mtr  € 500,- 

Korte zijde (hele lengte) doek à ca. 70 mtr  € 750,- 

Wedstrijdsponsor
van  prijs

1e elftal zondag (thuiswedstrijden)  € 125,-

Sponsoring tassen/trainingspakken
Voor meer info zie pagina 3  

Club van 50 (minibordje in de kantine)
voor wie  prijs

Voor zowel bedrijven als op persoonlijke titel mogelijk € 50,-
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WAT KRIJGT U ALS SPONSOR?

OVERIGE INFORMATIE

•	 Individuele afspraken over reclameuitingen en prijzen zijn mogelijk.

•	 Alle prijzen zijn exclusief btw, er wordt mét btw gefactureerd.

•	 Alle prijzen zijn per seizoen op basis van een meerjarig contract (3-5 jaar).

•	 Advertenties in het clubblad van SDC ‘12 worden door de Vriendenkring SDC ‘12 verzorgd.
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REGELS M.B.T. SPONSORING KLEDING, TASSEN EN OVERIGE MATERIALEN

Voor afgesloten sponsorcontracten worden de regels opgevolgd zoals die in het desbetreffende sponsorcontract zijn

vastgelegd. 

Reclame voor senioren selectie-elftallen
Shirtreclame (incl. inloopshirts), tassen en trainingspakken is alleen mogelijk voor de hoofdsponsors.

Reclame voor senioren, niet -selectie-elftallen
Sponsorreclame is mogelijk op shirts, tassen en trainingspakken alleen voor sponsoren die houder zijn van een reclamebord 

aan de sportvelden van SDC’12 of sponsor zijn van SDC’12.

Tassen en trainingspakken zijn mogelijk volgens hieronder beschreven voorwaarden.

Reclame voor alle jeugdelftallen
Shirtreclame is niet mogelijk m.u.v. de groepssponsoren en de jeugdsponsor.

Tassen en trainingspakken zijn mogelijk volgens hieronder beschreven voorwaarden.

Voorwaarden inzake tassen en trainingspakken
In het kader van het streven van SDC’12 naar zoveel mogelijk uniformiteit dienen de materialen zwart van kleur te zijn (zowel 

trainingspakken als tassen), echter bij voorkeur van hetzelfde merk als voor de senioren selectie-elftallen geldt.

Tassen en trainingspakken dienen van de volgende opdruk te worden voorzien:

•	 Logo SDC’12.

•	 Opvolgende nummering.

•	 Groepsaanduiding (A of B enz) voor de jeugdelftallen en elftalaanduiding voor senioren.

•	 Eventueel een sponsornaam is toegestaan.

•	 Individuele spelersnamen zijn niet toegestaan.

De kleding en/of tassen blijven bij het team en dienen vóór het eerste gebruik aan de club SDC’12 in eigendom te worden 

overgedragen d.m.v. een schriftelijke verklaring.

Zolang niet aan vorenstaande voorwaarden is voldaan mogen de onderhavige materialen niet binnen de club gebruikt worden.

Voor niet uit het vorenstaande blijkende antwoorden op vragen dient ten allen tijde vooraf overleg gepleegd te worden met 

bestuur of sponsorcommissie van SDC’12.

CONTACTGEGEVENS
Administratie en financiën Aloys den Ouden Telefoon 0541 - 35 25 09

Coördinatie reclameborden Bert van der Vegt Telefoon 0541 - 35 35 62

E-mailadres sponsoring@sdc12.nl
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