
Wat wil SSV’65 bereiken?
SSV’65 wil ieder lid zo goed mogelijk laten genieten van onze 
fijne en verbindende voetbalsport. Plezier, respect, sportiviteit, 
ontwikkelen én leren zijn hierbij belangrijke factoren. Elk persoon 
(ongeacht de voetbalcapaciteiten) kan bij SSV’65 groeien als 
individu, maar vooral als teamspeler.

Waarom is uw sponsoring zo belangrijk voor SSV’65?
Om als voetbalvereniging in Goes te kunnen blijven bloeien en 
groeien, is de steun van het bedrijfsleven van vitaal belang voor 
onze voetbalclub. Met elke vorm van bijdrage helpt u SSV’65 bij het 
realiseren onze doelstellingen.

Wat kan sponsoring voor u betekenen?
Als vereniging met ruim 450 leden is het elke trainingsavond, 
maar vooral elke zaterdag van ‘s ochtends vroeg tot laat in de 
middag een drukke en gezellige bedoeling op ons sportpark. Via 
sponsoring kunt u uw bedrijf op een sympathieke manier onder 
de aandacht brengen, toont u uwmaatschappelijke betrokkenheid 
maar bovenal de grootste drijfveer, uw goodwill aan SSV’65. De 
honderden mensen die wekelijks actief zijn bij SSV’65 bieden 
daarnaast volop mogelijkheden om nieuwe partners, klanten 
of leveranciers enthousiast en bekend te maken met uw 
onderneming.

Samen Sporten Vereent ’65, kortweg 
SSV’65, is de grootste zaterdagvereniging 
van Goes. Vanaf 1965 is SSV’65 in ruim 50 
jaar uitgegroeid tot een hechte vereniging 
die in alle leeftijdscategorieën uitgebreid 
is vertegenwoordigd. Van de prestatieve 
teams tot de recreatieve elftallen, van het 
meisjes voetbal tot de G-voetballers. Onze 
ruim 500 leden (december 2020) maken 
deel uit van een veelzijdige club waar wij 
trots op zijn.

SSV’65:
Ruim
50 jaar
aan zet



PAKKET C

Reclamebord
hoofdveld +

kunstgrasveld
• Reclamebord 240x61 cm op   
 hoofdveld en kunstgrasveld 
• Sponsor wedstrijdbal incl fysieke  
 naamsvermelding op wedstrijd-  
 bal in de kantine van SSV’65
• Logo + naam op www.ssv65.nl
• Het reclamebord is eigendom
 van de sponsor en wordt 
 onderhouden door vrijwilligers   
 van SSV’65.

PAKKET B

Reclamebord
hoofdveld + bal

• Reclamebord 240x61 cm 
• Sponsor wedstrijdbal incl fysieke  
 naamsvermelding op wedstrijd-  
 bal in de kantine van SSV’65
• Logo + naam op www.ssv65.nl
• Het reclamebord is eigendom
 van de sponsor en wordt 
 onderhouden door vrijwilligers   
 van SSV’65.

PAKKET A

Reclamebord
hoofdveld

• Reclamebord 240x61 cm 
• Logo + naam op www.ssv65.nl
• Het reclamebord is eigendom
 van de sponsor en wordt 
 onderhouden door vrijwilligers   
 van SSV’65.

350 Euro
voor het 1e seizoen betaalt u 795 euro. 
Dit is inclusief 400 euro ontwerp en 
aanmaakkosten van het reclamebord

250 Euro
voor het 1e seizoen betaalt u 450 euro. 
Dit is inclusief 200 euro ontwerp en 
aanmaakkosten van het reclamebord

175 Euro
voor het 1e seizoen betaalt u 375 euro. 
Dit is inclusief 200 euro ontwerp en 
aanmaakkosten van het reclamebord

950 Euro
voor het 1e seizoen, volgende 2 seizoenen 175 euro p/ seizoen

700 Euro
voor het 1e seizoen, volgende 2 seizoenen 175 euro p/ seizoen

550 Euro
voor het 1e seizoen, volgende 2 seizoenen 175 euro p/ seizoen

400 Euro
voor het 1e seizoen, volgende 2 seizoenen 175 euro p/ seizoen

Sponsormogelijkheden SSV’65:

Kleding sponsorpakketten

Kledingsponsor wedstrijdtenue 
senioren, junioren Jo13 t/m Jo19

• Uw naam en logo op de kleding van een zelf te kiezen  
 selectie (uitgezonderd eerste selectie) 
• Uw logo en naam is op deze manier minimaal 30   
 zaterdagen per jaar zichtbaar in de regio Zeeland
• Logo + naam op www.ssv65.nl
• Excl. sponsorschap met een commitment van 3   
 seizoenen.

Kledingsponsor presentatie
truien senioren, Jo13 t/m Jo19:

• Uw naam en logo op de kleding van een zelf te kiezen  
 selectie (uitgezonderd eerste selectie) 
• Uw logo en naam is op deze manier minimaal 30   
 zaterdagen per jaar zichtbaar in de regio Zeeland
• Logo + naam op www.ssv65.nl
• Excl. sponsorschap met een commitment van 3   
 seizoenen.

Kledingsponsor wedstrijdtenue 
pupillen Jo7 t/m Jo12

• Uw naam en logo op de kleding van een zelf te kiezen  
 selectie (uitgezonderd eerste selectie) 
• Uw logo en naam is op deze manier minimaal 30   
 zaterdagen per jaar zichtbaar in de regio Zeeland
• Logo + naam op www.ssv65.nl
• Excl. sponsorschap met een commitment van 3   
 seizoenen.

Kledingsponsor presentatie 
truien pupillen Jo12 t/m Jo7:

• Uw naam en logo op de kleding van een zelf te kiezen  
 selectie (uitgezonderd eerste selectie) 
• Uw logo en naam is op deze manier minimaal 30   
 zaterdagen per jaar zichtbaar in de regio Zeeland
• Logo + naam op www.ssv65.nl
• Excl. sponsorschap met een commitment van 3   
 seizoenen.

(bedragen zijn inclusief bord-, druk-, print- en aanmaakkosten)

(bedragen zijn inclusief druk-, print- en aanmaakkosten)



PAKKET HOOFDSPONSOR

hoofdsponsor SSV’65
• Uw naam en logo op de kleding  
 van de eerste selectie: Uw   
 logo en naam minimaal 30   
 zaterdagen per jaar zichtbaar in   
 de regio Zuid-West Nederland.
• 3x Reclamebord 240x61 cm
• Sponsor wedstrijdbal incl.  
 fysieke naamsvermelding op   
 wedstrijdbal in de kantine van   
 SSV’65
• Logo+naam vastgezet in lay-out   
 website www.ssv65.nl.
• 3-jarig jaar exclusief en   
 prominent sponsorschap.
• Het reclamebord is eigendom
 van de sponsor en wordt 
 onderhouden door vrijwilligers   
 van SSV’65.

PAKKET KANTINE

hoofdsponsor
kantine SSV’65

• Uw naam en logo op de rugzijde  
 van de kleding van de kantine   
 vrijwilligers: Uw logo en naam   
 is op deze manier minimaal 40  
 zaterdagen per jaar van   
 minimaal 08:00 tot 20:00 uur   
 zichtbaar in de kantine van   
 SSV’65.
• Reclamebordje achter de bar   
 60x40 cm: Trotse sponsor van   
 onze kantinevrijwilligers
• Logo+naam vastgezet in lay-out   
 website www.ssv65.nl.
• 3-jarig jaar exclusief en   
 prominent sponsorschap.

PAKKET KLEEDKAMERS

kleedkamersponsor 
SSV’65

• Uw naam en logo op de   
 kleedkameraanduiding van een   
 kleedkamer 40x60 cm. 
• Uw naam en logo op een bord   
 in de ‘eigen’ kleedkamer.   
 150x150 cm 
• Uw naam komt in alle 
 uitingen rondom de
 kleedkamerindelingen terug. 
 Dit is zowel op digitaal op 
 de website, digitaal op de 2   
 televisieschermen (kantine en   
 kleedkamergebouw) en fysiek op  
 de wedstrijdschemaborden. 
• Logo+naam op www.ssv65.nl 
 3-jarig jaar exclusief
 sponsorschap in een ‘eigen’   
 kleedkamer.

495 Euro
voor het 1e seizoen, volgende twee 
seizoen 350 euro per seizoen

750 Euro
voor het 1e seizoen, volgende twee 
seizoen 500 euro per seizoen

Op aanvraag
bij de sponsorcommissie SSV’65.
Exacte invulling in overleg

Speciale sponsorpakketten

(bedragen zijn inclusief bord-, druk-, print- en aanmaakkosten)



www.ssv65.com

Accomodatiegegevens:
Sportpark Het Schenge
Geldeloozepad 5-F
4463 AJ Goes, Zeeland
Tel.: 0113-231188


