
MAAK UW KEUZE!
Aan de binnenzijde van deze folder treft u 
een overzicht aan van de sponsorpakketten die 
s.v. S.D.O.O. aanbiedt. 

Graag adviseren wij over de mogelijkheden en 
vanzelfsprekend is er ruimte voor specifieke wensen.

Deel uitmaken van een mooie club 
en bijdragen aan de continuïteit van 
voetbalvereniging s.v. S.D.O.O.?

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Stuur een e-mail naar sponsoring@sdoo.nl 
of bel (06) 29 08 47 26

WORD 
SPONSOR 

VAN SDOO!

IK WORD SPONSOR!
Met uw steun draagt u bij aan de continuïteit 
van onze vereniging. Hierbij bedanken wij u dan 
ook alvast van harte!

Sportpark Bretagne
Polderstraat 22, 6666 LD Heteren

www.sdoo.nl

 

 (A) Hoofdsponsorschap

 (B) Sponsorschap Jeugd

 (C) Sponsorpakket Maatwerk

 Reclamebord Hoofdveld Enkelzijdig

 Reclamebord Hoofdveld Dubbelzijdig

 Reclamebord Tribune Enkelzijdig

 Reclamebord Veld 2 Enkelzijdig

 Club van 50

 Balsponsor

U kunt dit ingevulde exemplaar scannen en 
e-mailen naar sponsoring@sdoo.nl of per post 
versturen naar s.v. S.D.O.O., t.a.v. sponsorcommissie, 
Postbus 4, 6666 ZG Heteren.

  Het is ook mogelijk om uw wensen en 
 gegevens in te vullen op onze website:  
 sdoo.nl/910/word-sponsor/

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Datum

Handtekening

 
De sponsorcommissie neemt zo snel mogelijk contact met u op.

www.sdoo.nl/910/word-sponsor/



SPONSORPAKKET 
HOOFDSPONSORSCHAP *

OP BASIS VAN VIER SEIZOENEN
(SEIZOEN LOOPT VAN 1 JULI T/M 30 JUNI)

Bij dit sponsorschap bieden wij u o.a.:

- shirtsponsor van ons 1e en 2e elftal
- reclamebord ** rond het hoofdveld
- reclamebord onder het scorebord
- 1x balsponsor competitiewedstrijd
-  toegang tot (sponsor)activiteiten en
 evenementen
- naamsvermelding op website en social media

SPONSORPAKKET 
SPONSORSCHAP * JEUGD
OP BASIS VAN VIER SEIZOENEN
(SEIZOEN LOOPT VAN 1 JULI T/M 30 JUNI)

Bij dit sponsorschap bieden wij u o.a.:

- shirtsponsor op alle tenues van de jeugd
- reclamebord ** hoofdveld en bij veld 2
 (zichtlocatie ingang sportcomplex)
-  toegang tot (sponsor)activiteiten en
 evenementen
- naamsvermelding op website en social media
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SPONSORPAKKET
MAATWERK

Heeft u specifieke wensen?  

Graag stemmen wij deze met u af. U bent 
altijd welkom om uw ideeën te bespreken 
onder genot van een kop koffie.

CLUB VAN 50 / 
BALSPONSOR
 

Club van 50,   
per jaar 
Vermelding van uw naam op het bord  
‘club van 50’ in de kantine. 

Balsponsor,   
per wedstrijd

Iedere thuiswedstrijd van ons eerste elftal 
kent een balsponsor. Uw naam wordt vermeld 
op het wedstrijdaffiche, die op enkele plekken 
in het dorp wordt opgehangen. Voorafgaand 
aan de wedstrijd zal uw bedrijfsnaam worden 
omgeroepen. Daarna neemt de scheidsrechter,  
samen met de pupil van de week, deze bal mee  
het veld op.

RECLAMEBORDEN
 

Uw eigen bedrijfslogo op een reclamebord langs 
het voetbalveld? Uiteraard is dat mogelijk. 
Sterker nog, s.v. S.D.O.O. biedt u de volgende  
mogelijkheden:

Bord Hoofdveld 244 x 58 cm. 
Enkelzijdig, per jaar

Bord Hoofdveld 244 x 58 cm. 
Dubbelzijdig, per jaar

Bord Tribune 
Enkelzijdig, per jaar

Bord Veld 2 244 x 58 cm.  
Enkelzijdig, per jaar

Prijzen zijn op basis van een zesjarig contract en 
exclusief éénmalige productiekosten van € 150,- 
(enkelzijdig) of € 200,- (dubbelzijdig) excl. btw.

Bij meer borden graag het gewenste aantal vermelden.

€ 125,-

€ 175,-

€ 250,-

€ 75,-

€ 50,-

€ 100,-

A B C

**  Exclusief productie van de reclameborden 
Enkelzijdig € 150,-, dubbelzijdig € 200,- excl. btw

* Mogelijkheid voor co-sponsorschap


