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EEN KORTE INTRODUCTIE



Wij zijn AVV SDZ. 
Opgericht 1 mei 1920 in Amsterdam West. 
Uitgegroeid tot een van de grootste, 
leukste en meest prestigieuze  
voetbal verenigingen van de stad. 

Dé club die zich met recht en trots  
Amsterdams mag noemen. 
Zoals geen andere voetbalclub dat kan. 
Want SDZ IS Amsterdam. 

Meer dan 1000 jeugdleden, 400 senioren 
en 200 vrijwilligers met branie en bluf. 
Ondernemend en vindingrijk  
Recht voor z’n raap, dat ook. 
Maar met een deur die altijd openstaat. 

Voor alles en iedereen. 
De mooie mix van mensen en culturen  
Je zou kunnen zeggen 
Een echte afspiegeling van Amsterdam 

Een club met een ambitie  
die verder rijkt dan de lijnen van het veld. 
Maar met altijd ‘samen’ 
als belangrijkste spelregel. 
Want wij weten als geen ander; 
Samenspel Doet Zegenvieren.  
Dat is A.V.V. SDZ en Amsterdam  
op z’n best. 

A.V.V SDZ  
UIT AMSTERDAM.

x 
x 
x



UIT  
AMSTERDAM.

x 
x 
x



HUISSTIJL



SDZ neemt als voetbalvereniging een belangrijke sociale en 
maatschappelijke plaats in binnen Amsterdam Centrum-West. De 
club staat dan ook voor breedte- als topsport. SDZ is echter meer 

dan voetbal alleen. Zo organiseert SDZ samen met diverse 
maatschappelijke partners tal van activiteiten, waarbij een 'nieuwe' 
toekomst bieden aan 'kwetsbare' Amsterdammers, zelfontwikkeling 

en een verantwoorde en gezonde levenststijl centraal staat. 

Partner/sponsor worden van SDZ biedt u naast het bereiken van 
een commercieel interessante doelgroep daarom ook een enorme 

kans op meer bekendheid als maatschappelijk betrokken 
onderneming. 

SAMEN IN  
AMSTERDAM



VOOR IEDEREEN
SDZ is er voor iedereen. Breedtesport en topsport. Binnen 
SDZ is gekozen voor ontwikkelingsgericht voetbal. Niet te 
verwarren met prestatiegericht of resultaatgericht voetbal. 
Prestaties willen we natuurlijk allemaal neerzetten en bij 
resultaatgericht voetbal zou je kunnen denken aan het altijd 
maar willen winnen. Dat is niet het doel dat we ten koste van 
alles willen bereiken.  

Met ontwikkelingsgericht voetbal streven we zoveel mogelijk 
de ontwikkeling van de individuele speler na, door hem/haar 
met spelers van het eigen niveau onder een zekere weerstand 
te laten spelen. De stand van het team in de competitie is leuk 
meegenomen, maar altijd maar winnen tegen te lichte 
tegenstanders draagt niet bij aan de nagestreefde 
ontwikkeling van de individuele speler. 



SDZ heeft de afgelopen jaren een mooie 
ontwikkeling doorgemaakt. Met name de 
jeugdafdeling kenmerkt zich door een uitstekend 
beleid, zowel op recreatief als op selectie niveau, 
wat zelfs heeft geresulteerd in een promotie naar de 
hoogste categorie van samenwerking met Ajax: 
Partnerclub!  

Met name in de onderbouw (EJO8 t/m JO12) zijn 
de selectie elftallen toonaangevend in de diverse 
Amsterdamse competities. Hieruit voortvloeiend 
hebben reeds vele SDZ pupillen hun opwachting 
gemaakt in het Ajax Talenten Programma (ATP).  

De Partnerclub status betekent dat SDZ naast een 
bijbehorend aantrekkelijk ”pakket” met betrekking 
tot onze samenwerking, ook Consultancy van Ajax 
ontvangt op divers gebied.

SDZ & AJAX 



NIEUW  
SPORTPARK
Dat de toekomst er voor AVV SDZ rooskleurig 

uitziet komt niet alleen door  explosieve groei in 
jeugdleden en de hoog aangeschreven 

jeugdopleiding. Ook de ontwikkelingen in de 
Houthavens, Sloterdijk gebied en de plannen van 

de gemeente om in 2022 een geheel nieuw 
complex neer te zetten met veel meer velden en 
nieuwe accommodatie gaan bijdragen aan het 

behalen van onze ambities. 



RJO worden 
Club verder professionaliseren 
AJAX partner blijven 
H1 stabiele hoofdklasser 
Vrouwenvoetbal stimuleren 
Voorbeeldclub 
Jeugd O17-1 & O19-1 op divisieniveau 

ONZE AMBITIE



Plezierig 
Ambitieus 
Branie 
Ondernemend 
Verbindend 

KERNWAARDEN



ONZE ASSETS



Website 
3.000 unieke bezoekers p/w 

Boarding 
6000 bezoekers per week 

Socials 
Instagram 1300 volgers 
Facebook 1000 volgers 

Businessclub 
20 bedrijven  

Doelgroep 
1000 jeugdleden (6-18) 
400 senioren 
Centrum/West 

SDZ H1 
Top 1e klasse 

Sportpark Transformatorweg 
4 velden en bruisend clubhuis 



SPONSOR 
MOGELIJKHEDEN



Hoofdsponsor deal 25.000 euro per jaar 
•Shirt sponsor Heren 1 & Dames 1, alle overige selectie elftallen (J/M)* 
•Reclamebord in full color op zichtlocatie Transformatorweg 
•Reclameborden in full color langs hoofdveld (evenredig verdeeld over mede sponsoren) 
•Banners op de website van AVV SDZ 
•1x per jaar posts op socials per sponsor (evt aanbieding of activatie) AVV SDZ 
•Logo’s (max 3) zichtbaar in elke wedstrijdaankoninging thuis (social, posters) 
•Relatiemarketingpakket voor 8 personen bij elke thuiswedstrijd (2 consumpties + hapjes pp) 
•Narrowcasting op club TV in de kantine en buiten 
•Eigen uitgebreide pagina op de website van AVV SDZ 
•Partner bij maatschappelijke projecten 
•Uitnodiging bijeenkomst businessclub 2x pj 
•Uitnodiging jaarlijkse sponsortoernooi 

* De shirts (incl bedrukking) voor de selectie elftallen worden betaald door de hoofdsponsoren tegen SDZ 
inkoopprijs. 

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief productiekosten en 21% B.T.W* 
• Sponsorovereenkomsten hebben standaard een looptijd van 3 jaar 

Verder zijn er v.w.b. partnership/sponsoring uiteraard legio andere mogelijkheden, voor maatwerk hieromtrent alsmede eventuele vragen kunt u onderstaand contact opnemen met de sponsorcommissie 

Mediawaarde < 100.000€ pj 

https://www.avv-sdz.nl/1613/productiekosten/


Hoofdsponsor 10.000 euro per jaar 
•Shirt sponsor Heren 1 of jeugd selectie teams 
•Reclamebord in full color op zichtlocatie Transformatorweg 
•Reclameborden in full color langs hoofdveld (evenredig verdeeld over mede sponsoren) 
•Banner op de website van AVV SDZ 
•2x per jaar posts op socials (evt aanbieding of activatie) AVV SDZ 
•Logo zichtbaar in elke wedstrijdaankoninging thuis (social, posters) 
•Relatiemarketingpakket voor 8 personen bij elke thuiswedstrijd (2 consumpties + hapjes pp) 
•Narrowcasting op club TV in de kantine en buiten 
•Eigen uitgebreide pagina op de website van AVV SDZ 
•Partner bij maatschappelijke projecten 
•Uitnodiging bijeenkomst businessclub 2x pj 
•Uitnodiging jaarlijkse sponsortoernooi 

* De shirts (incl bedrukking) voor de selectie elftallen worden betaald door de hoofdsponsoren tegen SDZ inkoopprijs.

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief productiekosten en 21% B.T.W* 
• Sponsorovereenkomsten hebben standaard een looptijd van 3 jaar 

Verder zijn er v.w.b. partnership/sponsoring uiteraard legio andere mogelijkheden, voor maatwerk hieromtrent alsmede eventuele vragen kunt u onderstaand contact opnemen met de sponsorcommissie 

Mediawaarde < 50.000€ pj 

https://www.avv-sdz.nl/1613/productiekosten/


Partner Pakket Goud 5.000 euro per jaar 

•Reclameborden in full color langs hoofdveld (evenredig verdeeld over hoofd/goud sponsoren) 
•Banner op de website van AVV SDZ 
•1x per jaar posts op socials (evt aanbieding of activatie) AVV SDZ 
•Narrowcasting op club TV in de kantine en buiten 
•Relatiemarketingpakket voor 4 personen bij elke thuiswedstrijd (2 consumpties + hapjes pp) 
•Partner bij maatschappelijke projecten 
•Uitnodiging bijeenkomst businessclub 2x pj 
•Uitnodiging jaarlijkse sponsortoernooi 

•

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief productiekosten en 21% B.T.W* 
• Sponsorovereenkomsten hebben standaard een looptijd van 3 jaar 

Verder zijn er v.w.b. partnership/sponsoring uiteraard legio andere mogelijkheden, voor maatwerk hieromtrent alsmede eventuele vragen kunt u onderstaand contact opnemen met de sponsorcommissie 
Mediawaarde <25.000€ pj 

https://www.avv-sdz.nl/1613/productiekosten/


Partner Pakket Zilver 2.500 euro per jaar 

•Reclamebord in full color langs 2/3e veld (evenredig verdeeld over mede Zilver partners) 
•Banner op de website van AVV SDZ 
•1x per jaar posts op socials (evt aanbieding of activatie) AVV SDZ 
•Narrowcasting op club TV in de kantine en buiten 
•Partner bij maatschappelijke projecten 
•Uitnodiging bijeenkomst businessclub 2x pj 
•Uitnodiging jaarlijkse sponsortoernooi 

•

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief productiekosten en 21% B.T.W* 
• Sponsorovereenkomsten hebben standaard een looptijd van 3 jaar 

Verder zijn er v.w.b. partnership/sponsoring uiteraard legio andere mogelijkheden, voor maatwerk hieromtrent alsmede eventuele vragen kunt u onderstaand contact opnemen met de sponsorcommissie 
Mediawaarde <12.500€ pj 

https://www.avv-sdz.nl/1613/productiekosten/


Partner Pakket Brons 1.000 euro per jaar 

•Reclamebord in full color langs 2/3e veld (evenredig verdeeld over mede Zilver partners) 
•Banner op de website van AVV SDZ 
•Partner bij maatschappelijke projecten 
•Uitnodiging bijeenkomst businessclub 2x pj 
•Uitnodiging jaarlijkse sponsortoernooi 

•

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief productiekosten en 21% B.T.W* 
• Sponsorovereenkomsten hebben standaard een looptijd van 3 jaar 

Verder zijn er v.w.b. partnership/sponsoring uiteraard legio andere mogelijkheden, voor maatwerk hieromtrent alsmede eventuele vragen kunt u onderstaand contact opnemen met de sponsorcommissie 
Mediawaarde <5.750€ pj 

https://www.avv-sdz.nl/1613/productiekosten/


Maatwerk pakketten 
Sponsoring kan ook rondom thema’s als: 

•Jeugd 
•Dames 
•H1 
•Selectieteams 
•Sociaal 

•

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief productiekosten en 21% B.T.W* 
• Sponsorovereenkomsten hebben standaard een looptijd van 3 jaar 

Verder zijn er v.w.b. partnership/sponsoring uiteraard legio andere mogelijkheden, voor maatwerk hieromtrent alsmede eventuele vragen kunt u onderstaand contact opnemen met de sponsorcommissie 

https://www.avv-sdz.nl/1613/productiekosten/


A.V.V. SDZ BUSINESSCLUB



Lid Businessclub 500 euro per jaar 

•Vernoeming op de website van AVV SDZ 
•Uitnodiging bijeenkomst businessclub 2x pj 
•Uitnodiging jaarlijkse sponsortoernooi 

•

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief productiekosten en 21% B.T.W* 
• Sponsorovereenkomsten hebben standaard een looptijd van 3 jaar 

Verder zijn er v.w.b. partnership/sponsoring uiteraard legio andere mogelijkheden, voor maatwerk hieromtrent alsmede eventuele vragen kunt u onderstaand contact opnemen met de sponsorcommissie 

https://www.avv-sdz.nl/1613/productiekosten/


SPONSORCOMMISSIE
sponsorcommissie@avv-sdz.nl

+316 17402853

VRAGEN?


