
Sponsor Brochure 

2022 - 2023

SV Diemen is opgericht op 16 juli 1931 en is inmiddels uitgegroeid 
tot een club met meer dan 1.000 leden. Het motto van sv Diemen 
is dat we een beschaafde, dorpse club zijn met ambitie.

De doelstelling van sv Diemen is om met de hoogste seniorenteams 
en de selectieteams van de jeugdafdeling op een zo hoog mogelijk 
niveau te voetballen. Continue doorstroming van de jeugd naar de 
senioren is van groot belang. Tevens willen wij als vereniging voor 
iedere voetballer de mogelijkheid bieden om op zijn of haar niveau 
te spelen. Het streven van onze club is een gezonde balans tussen 
recreatief- en prestatievoetbal waarbij spelers van alle komaf, 
geaardheid en geloofsovertuiging welkom zijn.

Onze vereniging neemt een belangrijke plaats in binnen de nog 
altijd groeiende gemeente Diemen. De combinatie van onze 
actieve jeugdopleiding met de groeiende woonwijken zorgen voor 
een fors aantal jonge leden.

Onze club kan zich zonder de steun van sponsoren niet goed verder 
ontwikkelen. Daarom informeren wij u, via deze brochure, graag 
over de mogelijkheden tot sponsoring zodat u een bijdrage kunt 
leveren aan een sportief en groeiend sv Diemen. Particuliere 
sponsoren worden zeer gewaardeerd en voor bedrijven doen wij 
ons best om u als sponsor verder te laten groeien door uw bedrijf 
onder de aandacht te brengen via de verschillende communicatie 
kanalen. 

Wij nemen graag in een persoonlijk gesprek met u door wat de 
mogelijkheden zijn. U kunt contact opnemen via ons mail adres 
Sponsor.Commissie@svdiemen.nl Wij zullen dan zo spoedig 
mogelijk contact met u opnemen.

“Wij bouwen verder aan 
uw en onze toekomst, 
helpt u mee?”

mailto:Sponsor.Commissie@svdiemen.nl


Overzicht sponsormogelijkheden

Alle bedragen in deze brochure zijn exclusief BTW en 
gelden voor seizoen 2022-2023

Teams Periode €

Hoofdsponsor sv Diemen 3 jaar € 7.000 per jaar

Selectie elftal topsponsor 3 jaar € 2.000,- per jaar

Teamsponsor overige teams 
Shirts, trainingspakken, tassen

3 seizoenen Kosten materialen (kleding, 
tassen, etc... ) + 200 p/j

Wedstrijden Periode €

Wedstrijdbal Zaterdag 1 Eenmalig € 100,-

Sportpark Periode € per jaar ex btw

Reclameborden velden 3 jaar € 600,- (6m x 0.8m)
€ 300 (3m x 0.8m)
+ Eenmalig € 350,- (maken 
en bedrukken van het bord)

Banieren Hoofdveld (8 masten nog 
te plaatsen)

3 jaar € 5000,- in totaal voor 
gehele periode
Extra 95,- x 8 banieren per 
jaar

Banieren Arena 3 jaar € 600,- (1m x 7m)
Eenmalig € 95,-

Spandoeken veld 2, 3 en de Arena 3 jaar € 150,- (5m x 0.75m)
Eenmalig € 175,-

Meshdoek ballenvangers Hoofdveld 3 jaar € 600,- (4.8m x 1.25m)

Online Periode €

Advertentie video-wall kantine Seizoen € 100,-

Advertentie banner website Seizoen € 100,-

Advertentie banner app Seizoen € 100,-

Overig Periode €

Club van 100 Seizoen € 50,-

Evenementen of projecten Eenmalig Maatwerk



x

x

Sponsorpakketten

Team pakketten

Combi pakketten

Hoofdsponsor

• Zaterdag 1 team – naam op wedstrijdtenue, trainingspak en sporttas
• Reclamebord 6 meter OF Meshdoek 10 meter in ballenvanger
• Online advertentie met link op website, video-wall en app (minimaal 4x per jaar 

vermelding op social media?)
• Naamsvermelding op sponsorbord bij ingang
• Teamfoto in de kantine en voor uw bedrijf
• 1 keer wedstrijdbal namens uw bedrijf bij wedstrijd 1e elftal
• Ontvangst bestuurskamer tijdens wedstrijd 1e elftal
• In overleg gebruik maken van sportcomplex voor bedrijfsfeest en/of voetbalwedstrijd (1 

maal per seizoen). Incl gebruik van faciliteiten, exclusief consumpties
• Elke 3 jaar nieuw shirt, broek en kousen voor het 1e elftal

x
Topsponsor

Jeugdselectie

3 jaar

4 jaar

• Zaterdag 1, Zondag 2, Vrouwen 1 of jeugdselectie team JO12-JO19 / JO-19M – naam op 
wedstrijdtenue

• Reclamebord 3 meter OF Meshdoek 5 meter in ballenvanger
• Online advertentie met link op website, video-wall, app en social media
• Naamsvermelding op sponsorbord bij ingang
• Teamfoto in de kantine en voor uw bedrijf
• In overleg gebruik maken van sportcomplex voor bedrijfsfeest en/of voetbalwedstrijd (1 

maal per seizoen). Incl gebruik van faciliteiten, exclusief consumpties
• Uitbreiding van het pakket is mogelijk in overleg.

• Team adoptie: reclame op wedstrijdtenue, trainingspakken en tassen voor overige teams
• Kleding en tassen worden geleverd door sv Diemen
• Kosten voor materiaal en bedrukken zijn voor de sponsor. Op basis van offerte

x

Teamsponsor
3 seizoenen

Online 
pakket

• Video-wall kantine
• Banner website
• Banner app
• Social media IG/FB

€ 250,- per seizoen

x
Park 

pakket

• Reclamebord klein
• Online pakket
• Wedstrijdbal 1 keer 

per seizoen

€ 600,- per seizoen 
(+ € 350,- eenmalig)

x
Seizoens
pakket

• Club van 100
• Online pakket
• Wedstrijdbal 1 keer

€ 350,- per seizoen

€ 2.000,- per jaar

€ 7.000 per jaar

Kosten materialen (op basis van 
offerte) + € 200

x
Pret

pakket

• Teamsponsor
• Online pakket

€ 1000,- per seizoen
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• Wedstrijdbal

Sportpark

• Reclameborden velden

• Banieren hoofdveld

• Banieren Arena

• Spandoeken veld 2, 3 en de 
Arena

• Meshdoek ballenvangers 
hoofdveld

• Advertentie video-wall kantine

• Advertentie banner website

• Advertentie banner App

• Social media (Instagram /Facebook)

Online

Overig

• Club van 100

• Evenementen of projecten

• Wall of Fame (in ontwikkeling)
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