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Mag ik u voorstellen: de voetbalvereniging Suameer  
  
  
Onze voetbalvereniging bestaat sinds 18 september 1948. Al 70 jaar weet de vereniging 
op de huidige locatie van ‘De Heidkamp’ mensen aan zich te binden en, zoals het een 
dorpsvereniging betaamt, een belangrijke rol te spelen in de gemeenschap.  
  
De primaire doelstelling van V.V. Suameer is het beoefenen en bevorderen van de 
voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. 
Daarnaast willen wij de onderlinge contacten tussen alle categorieën leden en andere 
belangengroepen zoals sponsoren, ouders, leden en donateurs bevorderen en 
verstevigen.  
  
Uw (mogelijke) sponsorbijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld. Door sponsorbijdragen is 
de vereniging enerzijds in staat de contributie betaalbaar te houden en worden tal van 
doelstellingen van de vereniging verwezenlijkt, zoals bijvoorbeeld uniforme voetbalkleding 
door het kledingplan, het inzetten van voldoende voetbalmaterialen, het in dienst hebben 
van vakbekwame trainers, het faciliteren van vrijwilligers, het onderhouden van onze 
prachtige accommodatie en het organiseren van tal van (neven)activiteiten voor de 
enthousiaste leden. Op deze manier kunnen we iedereen in Suameer die in voetbal 
geïnteresseerd is, laten genieten van deze sport in verenigingsverband.  
  
In deze informatiebrochure kunt u kennismaken met onze vereniging en de verschillende 
sponsormogelijkheden van onze vereniging.  
Het is natuurlijk altijd mogelijk andere sponsorvormen te bespreken, die mogelijk beter bij 
uw bedrijf passen.  
  
Wellicht bieden onze sponsorvormen een mogelijkheid voor u om uw bedrijf te promoten 
met daarbij natuurlijk onze wens de voetbalvereniging Suameer te willen steunen.  
  
  
Zonder uw tegenbericht zullen wij zo vrij zijn contact met u op te nemen.  
  
Met hartelijke sportgroeten,  
  
  
Namens de sponsorcommissie V.V. Suameer  
  
Klaas Buma  
Kees Paulusma  
Willem v/d Leest 
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V.V. Suameer in cijfers  
  
Het totale ledenbestand is als volgt te verdelen (situatie per 15 juli 2017):  
  Totaal  Mannen  Vrouwen  

Aantal jeugdleden  80  72  8  

Aantal seniorenleden  79  78  1  
Totaal aantal leden  230  214  16  

 waarvan actief 
 waarvan niet-

spelend/vrijwilliger  

159  150  9  
71  64  7  

  
  Aantal actieve leden  Aantal teams  

Senioren (elftal)  50 2 

Senioren (7-tal)  24  2  
A-junioren  5 5 i.c.m. met Oostermeer 
B-junioren  15  1  
C-junioren  15  1  
D-pupillen  13  1  
E-pupillen  20  2  
F-pupillen  17  2  
Kabouters  0  0  
Totaal  154 11 
  
- Aantal velden: 2 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld (allen natuurlijk gras).  
- Aantal kleedkamers: 6  
- Aantal websitebezoeken: ca. 2000 per maand  
- Aantal Facebook-likes: 342 (met een organisch bereik van ruim 1200)  
- Gemiddeld aantal toeschouwers per week: ca. 375 
- Gemiddeld aantal toeschouwers V.V. Suameer 1: ca. 125  
- Aantal vrijwilligers*: 70  
  
*Onder vrijwilligers wordt verstaan: bestuurs- en commissieleden, trainers en leiders 
jeugdteams, kantinepersoneel, de VOP (= vrijdagochtendploeg, een groep mannen die 
klusjes in en om het complex doen), kaartjesverkopers, etc.  
  

Sponsoring V.V. Suameer  
  
Het sponsoren van V.V. Suameer  
Wat is sponsoring? Feitelijk betekent het: “Sponsoring is een zakelijke overeenkomst, 
waarbij de sponsor een op geld gewaardeerde prestatie levert en waarbij de andere partij 
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communicatiemogelijkheden verschaft”. Hierbij is het sponsoren van sportverenigingen, 
(amateur)voetbalverenigingen in het bijzonder, een van de vele mogelijkheden. Maar wat 
onderscheidt V.V. Suameer nu van andere voetbalverenigingen en waarom is het voor het 
bedrijfsleven aantrekkelijk om juist V.V. Suameer te sponsoren?  
  
Ambitie  
V.V. Suameer gaat met zijn tijd mee.  
De afgelopen jaren is het sportpark flink aangepakt. Niet alleen de velden en het terrein 
zijn geüpdatet, maar ook de kantine heeft een ware transformatie ondergaan en is nu een 
echte blikvanger.  
Zeker het feit dat de N356, en dus ook de nieuwe Centrale As, langs onze velden loopt, 
maakt het een ideale locatie en een ideaal moment voor sponsoren om reclame te maken 
voor hun bedrijf.  
V.V. Suameer probeert vooral zijn maatschappelijke rol te vergroten en steunt bijvoorbeeld 
het project Niemand aan de Zijlijn (NadZ), een project gericht op werk en ervaring voor 
mensen die, om wat voor reden dan ook, aan de zijlijn terecht zijn gekomen. Met dit 
project willen we de deelnemers weer in het 'veld' mee laten spelen. Dit komt de uitstraling 
van V.V. Suameer, maar ook zeker zijn sponsoren ten goede.  
  
Bereik van uw bedrijfsnaam  
V.V. Suameer is een vereniging met 230 leden. Het merendeel van deze leden komt 
meermaals per week op het sportcomplex en nemen familieleden en vrienden mee. Bijna 
ieder actief lid komt minimaal twee maal per week op de club. Alleen al de leden zorgen 
voor ongeveer 460 bezoeken per week. Dit betekent dat de naam van uw bedrijf ongeveer 
460 keer per week, door de leden alleen al, aanschouwd kan worden. Hier komen dan ook 
nog onze eigen supporters en de tegenstanders met hun toeschouwers bij.  
De teams van V.V. Suameer spelen in grote delen van Friesland en Groningen. Al deze 
clubs brengen ook weer een tegenbezoek.  
  
Uitstraling  
V.V. Suameer staat bekend als een gemoedelijke, gezellige en toegankelijke 
voetbalvereniging. Sportiviteit en op een respectvolle wijze met elkaar omgaan zijn 
daarnaast andere belangrijke speerpunten binnen de vereniging. Dit houdt de 
verbondenheid van de leden met de club groot, getuige de gemiddelde duur van het 
lidmaatschap en de inzet van veel leden en ouders, als leider of vrijwilliger bij de 
organisatie van de club.  
  
Natuurlijk zijn er naast voetbal nog andere zaken die een vereniging als V.V. Suameer 
compleet maken. Naast de activiteitencommissie die werkzaam is voor de gehele 
vereniging organiseert de jeugdcommissie bijvoorbeeld ook sport- en speldagen, 
filmavonden, veld- en zaaltoernooien, penaltybokaal, de puddingbroodjesactie, etc. De 
activiteitencommissie staat onder andere borg voor de jaarlijkse familiedag en muzikale 
omlijsting bij belangrijke wedstrijden. Bovendien zijn er nog diverse activiteiten zoals 
kaartavonden en bingoavonden en is er een Club van 50 voor allerhande andere 
activiteiten. Alle nevenactiviteiten van de jeugdcommissie, de activiteitencommissie en de 
Club van 50 samen hebben als doel het saldo van de vereniging positief te laten uitvallen, 
en – nog belangrijker – zorgen voor een positieve sfeer binnen de club. Dit alles moet ook 
zorgen voor goede sportieve prestaties.  
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Wat levert het u als sponsor op?  
Voetbal is een sport waarbij sponsoring het verst is ontwikkeld en ook het meest is 
geaccepteerd. Niet alleen in de topsport, maar ook in de amateursport groeit het 
wederzijdse belang van sponsoring.  
V.V. Suameer is een gezonde vereniging met veel passie en uitstraling binnen en buiten 
de eigen gemeente. De vereniging draagt actief bij aan de verbintenis in de gemeenschap 
en biedt ontspanning voor veel jeugd- en seniorenvoetballers. Daarnaast draagt de 
vereniging bij aan een goede gezondheid door voldoende beweging.  
Als sponsor van een gewortelde voetbalvereniging als V.V. Suameer, verbindt u zich als 
bedrijf niet alleen aan een actieve en vooral gezellige sportvereniging; u ondersteunt direct 
de gemeenschap en de gezondheid van de inwoners daarvan. Daarnaast biedt een 
samenwerking u diverse communicatiemogelijkheden om uw bedrijf op de juiste manier te 
profileren (bij een geïnteresseerde en regionale doelgroep).  
Kortom, wij denken dat V.V. Suameer en de sponsoren elkaar ondersteunen en 
versterken.  
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SPONSOROVEREENKOMST  
  
  
Tussen de ondergetekenden,  
  
V.V. Suameer, gevestigd te Sumar, Joute van der Meerweg 2a, 9262 SR Sumar, 
vertegenwoordigd door B. de Vries (voorzitter), hierna te noemen de “club”.  
  
En,  
  
Bedrijf:  
  
  

 Vertegenwoordigd door:    
  
Naam: ……………………………………………………………………………  
Functie: ......................................................................................................  
Adres: ........................................................................................................ 
Telefoonnummer: ......................................................................................  
  
Hierna te noemen de “sponsor”.  
 

o Subsponsor € 350,- per jaar. 
o Vlagsponsor € 200,- per jaar. 
o Bordsponsor € 100,- per jaar. 
o Balsponsor € 60,- per wedstrijd. 

■ ■■ ■  
 
          

               
Datum:  
 
 
  
Handtekening vertegenwoordiger club  
  
  

  Handtekening vertegenwoordiger sponsor 

..........................................................................................  
  

  ...........................................................................................  

Naam vertegenwoordiger club   
  

  Naam vertegenwoordiger sponsor  

..........................................................................................    ...........................................................................................  
 
Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan en vóór 1 juli door de club te zijn ontvangen. Het contract eindigt dan met ingang van het 
eerstvolgende kalenderjaar.  
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SUBSPONSOR € 350,-  
  
  
Subsponsor betaalt € 350,00 per jaar.  
  
Hiervoor krijgt u terug:  
  

• plaatsing reclamebord langs de N356 – in de ballenvanger**  
• plaatsing reclamebord langs het veld**  
• naamsvermelding op de wedstrijdposters en in het programmaboekje  
• uw logo komt als link op de website van v.v. Suameer 
• 5-jaarlijks evenement georganiseerd door de sponsorcommissie  
• u kunt een thuiswedstrijd bezoeken, als u op tijd aangeeft welke wedstrijd u 

uitgekozen heeft, liggen er 10 consumptiemunten voor u klaar (eenmaal per seizoen) 
• door ons zeer gemotiveerd vrijwilligersteam wordt uw bord twee keer per jaar schoon 

gemaakt, zodat uw bord er weer fris op staat 
  

** Plaatsing reclamebord is exclusief eenmalige aanschafkosten ca. € 135,00 
ex-btw (2x)  

 
 
 
 

         VLAGSPONSOR € 200,-  
  
Vlagsponsor betaalt € 200,00 per jaar.  
  
Hiervoor krijgt u terug:  
  

• plaatsing van reclamevlag in een van onze banieren (3x1m) op een mooie 
zichtlocatie bij onze accommodatie*** 

• uw logo komt als link op de website van v.v. Suameer 
• 5-jaarlijks evenement georganiseerd door de sponsorcommissie  
• u kunt een thuiswedstrijd bezoeken, als u op tijd aangeeft welke wedstrijd u 

uitgekozen heeft, liggen er 8 consumptiemunten voor u klaar (eenmaal per seizoen) 
 

*** Plaatsing reclamevlag is exclusief aanschafkosten reclamevlag ca. € 50,- per st. 
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BORDSPONSOR € 100,- 
  
Bordsponsor betaalt € 100,00 per jaar.  
  
Hiervoor krijgt u terug:  
  

• plaatsing reclamebord langs het veld.**  
• uw logo komt als link op de website van v.v. Suameer 
• 5-jaarlijks evenement georganiseerd door de sponsorcommissie  
• u kunt een thuiswedstrijd bezoeken, als u op tijd aangeeft welke wedstrijd u 

uitgekozen heeft, liggen er 5 consumptiemunten voor u klaar (eenmaal per seizoen) 
• door ons zeer gemotiveerd vrijwilligersteam wordt uw bord twee keer per jaar schoon 

gemaakt, zodat uw bord er weer fris opstaat 
 
 
 
 
 
 
 

BALSPONSOR € 60,- 
  
Balsponsor betaald € 60,00 per wedstrijd  
  
Hiervoor krijgt u terug:  
  

• aandacht voor de balsponsor in ons programmaboekje 
• uw logo of naamsvermelding komt op de op de wedstrijddag voorbij op ons grote tv-

scherm in de kantine 
• u kunt deze wedstrijd bezoeken en er liggen 5 consumptiemunten voor u klaar 
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Slotwoord  
  
  
Wij hopen dat deze sponsorbrochure u ervan heeft overtuigd dat V.V. Suameer een 
voetbalvereniging is met een positieve uitstraling. Ook hopen wij dat we u van genoeg 
informatie hebben voorzien en dat we u hebben kunnen interesseren in enige vorm van 
sponsoring.  
  
Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan zouden wij u graag in een persoonlijk gesprek het 
een en ander toelichten. Bovendien hebt u wellicht zelf ook nog ideeën die u graag ter 
sprake wilt brengen.  
Natuurlijk zijn er, zoals eerder vermeld, ook mogelijkheden om combinaties te maken van 
verschillende pakketten. Dit kan in persoonlijk overleg met de sponsorcommissie 
gerealiseerd worden.  
  
Wij hopen op een positieve associatie met de leden en de verenigingscultuur. Van de 
effecten van sponsoring en de toegevoegde waarde van de financiële bijdrage zullen wij 
de sponsoren jaarlijks op de hoogte stellen.  
  
Wij hopen op een duurzame samenwerking.  
  
  
  
Met vriendelijke sportgroet,  
  
  
V.V. Suameer  
  
  
Contactgegevens sponsorcommissie  
  
  
E-mail: sponsoren@vvsuameer.nl (het algemene e-mailadres m.b.t. sponsoring)  
  
Klaas Buma  
Telefoon 06-31963305  
  
Kees Paulusma  
Telefoon 06-27400255  
 
Willem v/d Leest 
Telefoon 06-42221412     


