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Waarom dit sponsorboek?
Sponsoring is een belangrijk onderdeel in het verenigingsleven. Financiële bijdragen 
in de vorm van sponsoring zijn voor verenigingen belangrijk om ook in de toekomst 
te kunnen overleven. Dit geldt uiteraard ook voor s.v. Steenwijkerwold.

Om de sponsoren een commercieel aantrekkelijke tegenprestatie te bieden, hebben 
we in dit sponsorboek alle mogelijkheden en sponsoractiviteiten op een rij gezet. 
Er zijn voldoende mogelijkheden die voor u als potentiële sponsor interessant 
kunnen zijn. Leest u gerust verder.

“Onze sponsoren maken het mede 
mogelijk dat onze leden van jong tot 
oud wekelijks hun favoriete sport 
kunnen beoefenen.”

Uiltje de Roos
Sponsorzaken s.v. Steenwijkerwold



Wat maakt s.v. Steenwijkerwold uniek?
Al sinds de oprichting van s.v. Steenwijkerwold in 1973, voortgekomen uit het samen 
gaan van BWS en The Swallow, staat de club bekend om haar rol binnen het dorp en 
omliggende kernen. De vereniging staat voor vriendschap, gezelligheid en doorzet-
tingsvermogen. Bij onze club is iedereen welkom een prestatieve of recreatieve 
invulling aan de voetbalsport te geven. Een plek in het dorp waar een groot deel van 
het dorp graag samenkomt om te genieten van de gezelligheid. S.v. Steenwijkerwold 
heeft ruim 600 leden en een sterk groeiende vrouwen & meisjes afdeling. 

Op het sportpark beschikt de club over een eigen clubgebouw, vier velden (waarvan 
één in eigendom en met verlichting) en twee trainingsvelden. De accommodatie wordt 
keurig onderhouden door de gemeente Steenwijkerland, in samenwerking met een 
grote groep actieve vrijwilligers die onze vereniging rijk is.
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Maatschappelijk betrokken
De doelstellingen binnen s.v. Steenwijkerwold zijn gerelateerd aan de kernwaarden 
van onze vereniging: sportief, ambitieus, betrokken en sociaal. Eén van de doelen in 
het beleid is jongeren te interesseren in sport en een verzamelplek te zijn voor leden, 
vrijwilligers, supporters en andere geïnteresseerden. 

Dit doen we door onder andere de bambino’s (jeugd 4-6 jaar) spelenderwijs kennis 
te laten maken met sport en voetbal het in bijzonder. Ook faciliteert de vereniging de 
scholen in het dorp in het kader van gymnastiek en schoolvoetbal. 

Daarnaast wordt de kantine beschikbaar gesteld tijdens de wielerronde van het 
Dorpsbelang, aan de volleybalvereniging tijdens trainingen en wedstrijden en voor de 
klaverjassers op de vrijdagavonden. De vereniging streeft op deze manier een centra-
le plek in de samenleving na, waarbij gezelligheid en gastvrijheid belangrijke factoren 
zijn.

“Voetbalvereniging s.v. Steenwijkerwold 
vervult een belangrijke maatschappelijke 
en sociale bijdrage binnen de samenle-
ving van Steenwijkerwold en de 
omliggende kernen”

Folkert Jellesma,
Voorzitter sv Steenwijkerwold



Vrijwilligers als basis
S.v. Steenwijkerwold beschikt over een grote vaste kern actieve en erg enthousiaste 
vrijwilligers. Zij vormen de spil van onze vereniging en zorgen voor o.a. de begeleiding 
van (jeugd)leden, het onderhoud aan de accommodatie en het organiseren van 
activiteiten. 
Mede dankzij hen is s.v. Steenwijkerwold in staat om zoveel mogelijk zelfstandig te 
opereren, door te groeien en gezond te blijven. Jaarlijks worden de vrijwilligers in het 
zonnetje gezet tijdens een feestelijke vrijwilligersavond met hapjes, drankjes en 
gezellige acitviteiten.

S.v. Steenwijkerwold 1
S.v. Steenwijkerwold 1 is het vlaggenschip van de club. In het eerste elftal zijn de 
afgelopen jaren enkele talentvolle spelers uit eigen jeugd doorgestroomd. Dit zorgt 
samen met de oudere kern voor een jonge groep met veel potentie om bovenin de 
zondag 4e klasse mee te strijden en op termijn door te stromen naar de 3e klasse.
De club gaat hierbij uit van veelal eigen jeugd en hanteert het amateur principe, 
waarbij betalingen aan spelers uitgesloten zijn.



De jeugd heeft de toekomst
Het (jeugd)beleid van s.v. Steenwijkerwold is vooral gericht op het opleiden van 
eigen jeugdspelers voor het eerste elftal. Hierbij gaan plezier, leren en presteren 
hand-in-hand. Ons doel hierbij is dat elk jeugdlid op zijn/haar eigen niveau en in 
zijn/haar eigen leeftijdscategorie moet kunnen spelen. 
Met in totaal 19 jeugdteams en een constante aanwas van de groep bambino’s, 
loopt er genoeg talent rond om voor s.v Steenwijkerwold de toekomst rooskleurig 
in te zien.



Vrouwenvoetbal
Het meisjes- en vrouwenvoetbal is de laatste jaren ook bij s.v. Steenwijkerwold erg 
in opkomst. De club beschikt inmiddels over meerdere dames en meisjes teams in 
elke categorie. Met resultaat: s.v Steenwijkerwold Vrouwen 1 speelt inmiddels in de 
top van de 3e klasse en richt haar pijlen op de 2e klasse. Zij vormen met recht het 
vlaggenschip van het vrouwenvoetbal binnen de vereniging.



Waarom sponsoren?

Er zijn verschillende redenen om u als sponsor aan de club te verbinden. Misschien 
voetbalt één van uw kinderen (of een ander familielid) bij s.v. Steenwijkerwold en 
wilt u zijn of haar team ondersteunen of voetbalt u zelf of één van uw werknemers 
bij s.v. Steenwijkerwold. Óf draagt u de club in het algemeen een warm hart toe. 

Een andere goede reden kan zijn dat u meer publiciteit wilt voor uw bedrijf in de 
regio en daarbij graag gebruik wilt maken van het ledenaantal en netwerk van de 
club.

Kortom, er zijn genoeg redenen om sponsor te worden en er zijn ook genoeg 
sponsormogelijkheden bij s.v. Steenwijkerwold. Deze mogelijkheden hebben wij 
samengevoegd in sponsorpakketten. Heeft u vragen of wilt u meer weten? 
We gaan graag hierover met u in gesprek.

“Vredenburg Installatietechniek 
bouwt mee aan de toekomst van 
s.v. Steenwijkerwold en sponsort 
daarom de meidenteams.”

Harm Vredenburg
Vredenburg Installatietechniek

 



Brons Zilver
Onbeperkt beschikbaar

Dubbelzijdig reclamebord langs hoofdveld

Banner website www.svsteenwijkerwold.nl

Advertentie programmaboekje Zondag 1

Banner Narrow Casting in kantine

Onbeperkt beschikbaar

Dubbelzijdig reclamebord langs hoofdveld 
óf enkelzijdig reclamebord op ballenvanger

Banner website www.svsteenwijkerwold.nl

Advertentie programmaboekje Zondag 1

Advertentiepagina Narrow Casting kantine 

Naam/Commercial bij omroep 1e elftal 

€ 175,-
Per jaar

€ 275,-
Per jaar

Sponsorpakketten

Is uw interesse gewekt? U kunt s.v. Steenwijkerwold op verschillende manieren 
steunen. De mogelijkheden zijn verdeeld in 5 verschillende pakketten: Het bronzen, 
zilveren en gouden pakket, het “sponsor van de week” (balsponsor) pakket en het 
hoofdsponsor pakket.



Goud Sponsor van de week
Beperkt beschikbaar

Eenkelzijdig reclamebord op ballenvanger én 
dubbelzijdig reclamebord langs hoofdveld  

Permanente sponsoruiting op clubsite

Banner op programmascherm bij ingang

Advertentie programmaboekje Zondag 1

Advertentiepagina / Commercial Narrow 
Casting kantine 

Naam / Commercial bij omroep 1e elftal 

Sponsoruitingen op social media van club

13x per seizoen beschikbaar

Banner website op balsponsorpagina

Balsponsor thuiswedstrijd Zondag 1

Sponsoruiting programmaboekje Zondag 1 

Uiting met link en logo op social media met 
wedstrijdaankondiging

Banner Narrow Casting kantine

Naam / Commercial bij omroep 1e elftal

€ 500,-
Per jaar

€ 100,-
Per wedstrijd

Kleding- of materiaalsponsor
Wilt u nieuwe kleding of trainingsmateriaal sponsoren? 
Laat het ons weten dan regelen wij het graag voor en met u.
Prijs afhankelijk van het samengestelde pakket.



Hoofdsponsor
Uniek pakket, unieke uitstraling

Enkelzijdig reclamebord op ballenvanger

Reclamebord  op scorebord

Sponsoruiting op website www.svsteenwijkerwold.nl (alle pagina’s)

Advertentiepagina / Commercial Narrow Casting kantine 

Naam/Commercial bij omroep 1e elftal

Banner voorpagina programma boekje wedstrijden Zondag 1

Banner programmascherm bij ingang kantine

Sponsorvlag op sportpark groot (24x7x365)

Sponsoruitgingen op social media van club

Shirtsponsor Zondag 1 & Bambino’s

Kledingsponsor op alle officiële kledinguitingen (logo op arm)

 v.a. € 5.000,-
Per jaar

Als hoofdsponsor verbindt u uw 
(bedrijfs)naam aan de club 
s.v. Steenwijkerwold en Zondag 1.

Dit betekent dat u regelmatig 
vermeld wordt met foto en/of 
bedrijfsnaam in de lokale media 
en u genereert bekendheid in de 
regio via leden en supporters van 
s.v. Steenwijkerwold. 

Daarnaast levert u een enorme 
(financiële) bijdrage aan het 
functioneren van de club, zodat 
alle meisjes, jongens, dames en 
heren hun favoriete sport 
kunnen blijven beoefenen bij hun 
en uw favoriete voetbalclub! 
521 - 511370
Peter Zwiers   06 - 
52474085



Toelichting sponsorpakketten
 Uw reclamebord komt op een mooie zichtlocatie langs het hoofdveld.

 Een advertentie met uw aanbieding of logo op social media van de club, gezien door ruim 600 leden   
 en heeft een bereik tot wel 4.000 geïnteresseerden.

 Met een banner op www. svsteenwijkerwold.nl zijn bezoekers slechts één klik verwijderd van een 
 bezoek aan uw website.

 In de kantine hangen moderne tv-schermen waar uw advertentie getoond wordt tussen het actuele 
 voetbalnieuws, uitslagen en standen.

 Een vlaggenmast met uw logo bij het sportpark geeft uw bedrijf 24x7x365 bekendheid.

Een sponsorovereenkomst voor het brons, zilver en goud pakket wordt voor 5 jaar afgesloten. 
Met de hoofdsponsor en kledingsponsors zullen contracten van 5 jaar afgesloten worden.
De sponsor van de week loopt per seizoen.

De aanschaf of het vernieuwen van een reclamebord en/of een vlag wordt apart doorbelast aan sponsor.
De genoemde bedragen zijn exclusief btw.



De Sponsorcommissie
De sponsorcommissie bestaat uit een gedreven team van mensen met een 
groot hart voor de club. Het zijn mensen met een ondernemers achtergrond, 
of een anders klantgerichte achtergrond. Daardoor kunnen wij de brug slaan 
tussen u als sponsor en (leden van) de vereniging.

Graag staan wij u te woord en kijken uit naar een toekomstige samenwerking!



Sponsorcommissie

Folkert Jellesma  0521 - 511370
Leon Oost   06 - 14277516
Martin Bronswijk  0521 - 588845
Peter Zwiers   06 - 52474085
Uiltje de Roos  0521 - 589263

 sponsoring@svsteenwijkerwold.nl




