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Dé plek voor talent
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svTOP is een amateurclub die op professionele wijze wordt geleid. Als onderdeel van de Talentencampus beschikt svTOP over zeer
uitgebreide faciliteiten en heeft alle voorzieningen in huis voor zowel prestatief - als recreatief voetbal. Vanuit de wijde omgeving van Oss
biedt svTOP plek aan ruim 700 leden en is dé plek voor (toekomstig) voetbaltalent!

Onze club

De amateurvereniging svTOP is er voor iedereen. Voor jong en oud, voor jongens en meisjes, voor heren en dames, voor autochtoon en
allochtoon, en voor gehandicapten. Om het mogelijk maken dat iedereen kan voetballen bij svTOP, is de club afhankelijk van een groot
aantal vrijwilligers. Zij zetten zich wekelijks (soms dagelijks) belangeloos in voor de club. svTOP bewijst daarmee dat het een club is van Oss
voor Oss.

De ambitie

Presteren, plezier en onze maatschappelijke rol op een goede manier waarmaken! Dat zijn de belangrijkste ambities van svTOP. Gelukkig
hebben wij een groot aantal enthousiaste vrijwilligers en een gedreven bestuur die gezamenlijk de schouders eronder zetten om deze
doelstellingen te bereiken. Maar dit kunnen wij niet alleen... Hierbij hebben wij ook de hulp van sponsors nodig; bedrijven, ondernemers en
particulieren die onze club een warm hart toedragen en financieel willen ondersteunen.

✓ Dé amateurclub van Oss en omstreken zijn!

✓ Naast presteren onze verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij

✓ Belangrijke partner in Talentencampus!
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
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De Talentencampus
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Het bestuur svTOP 2020-2021
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Frans Boon Voorzitter

Frank van der Heijden Secretaris

Edward van Druten Penningmeester

Thijs den Dikken Commercie

Tom Dominikus Voetbalzaken

Mike Uijen Accommodatie
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Business Event (jaarlijks)

Ons aanbod

Jaarlijks organiseren wij voor de sponsors van onze club een 
verrassende avond. Hier zijn alle sponsors van svTOP 
uitgenodigd, zoals de Club van 100, maar uiteraard ook de 
hoofdsponsor of teamsponsors.

Dit jaarlijks terugkerende evenement kan je met 2 personen 
bezoeken, mits aangemeld. Voorafgaand zullen wij tijdig de 
datum met jou communiceren.

Tijdens de avond wordt er niet alleen gezorgd voor een 
lekker hapje en drankje, maar ook voor een ludieke 
activiteit.

Deze avond is uitsluitend bedoeld voor sponsoren van 
svTOP, en geeft bedrijven in Oss e.o. de mogelijkheid om te 
netwerken, kennis te delen, sparren, etc.

Jouw voordeel

✓ Kom in contact met bedrijving Oss e.o.

✓ Geniet van een ludiek programma

✓ Vergroot je netwerk in de regio

✓ Verbeter je bedrijfsbekendheid

✓ Activeer creativiteit, en kom tot mooie initiatieven
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Vermeldingen

Ons aanbod

Een vermelding van een logo doet meer dan je denkt. 
Wanneer jouw logo vaak onder de aandacht komt via 
meerdere kanalen, raakt men bekend met jouw bedrijf.

Wij hebben enkele posities voor jouw logo binnen onze 
mogelijkheden liggen. Zo kunnen wij het logo plaatsen op 
onze website (uiteraard o.a. op de homepage), in onze 
maandelijkse nieuwsbrief en op onze TV!

Met deze vermelding laat je niet alleen je betrokkenheid met 
onze vereniging zien, maar stimuleer je ook jouw 
naamsbekendheid.

Tot slot plaatsen we jouw logo op ons sponsorbord in het 
clubhuis van svTOP, zodat iedere bezoeker ook jouw logo 
steeds weer ziet bij zijn of haar entree.

Jouw voordeel

✓ Jouw logo op de website, nieuwsbrief en televisie

✓ Meer dan 2.500 website bezoekers per maand op onze 
website

✓ Meer dan 500 nieuwsbrief ontvangers (leden)

✓ Iedere zaterdag + zondag jouw logo op de TV

✓ Doorklikmogelijkheden

✓ Aanwezig op het sponsorbord van svTOP in het clubhuis
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Reclamebord

Ons aanbod

Wil jij maximaal bijdragen aan onze vereniging, dan kun jij 
dat aan iedereen laten zien. Met een reclamebord langs het 
hoofdveld van svTOP (veld 1) zien alle leden, betrokkenen, 
tegenstanders, etc. dat jij een absolute partner van onze 
vereniging bent!

Niet alleen svTOP is actief op de velden, maar ook 
schoolgemeenschappen, evenementen en het SEC. 
Voorbeelden zijn de TOP OSS CUP, het Osse WK, het 
wereldrecord penalty schieten, etc.

Ook tijdens deze momenten heb jij een goede bekendheid.

Jouw voordeel

✓ Voortdurende bekendheid tijdens wedstrijden en 
trainingen

✓ Bekendheid tijdens evenementen op de velden van svTOP

✓ Absolute partner van onze vereniging
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Club Card

Ons aanbod

Bezoek niet alleen alle thuiswedstijden van het eerste elftal 
van svTOP, maar krijg ook direct toegang tot onze business 
club!

Ons eerste elftal speelt komend seizoen in de eerste klasse 
van het amateurvoetbal. Thuiswedstrijden vangen aan om 
half 3.

Voor sponsoren is er voorafgaand, in de rust en na afloop 
een business club toegankelijk. Hier vindt men ons bestuur 
en sponsors, maar ook speciale leden van de tegenstander.

Graag verwelkomen we jou als sponsor bij onze 
thuiswedstrijden, en kom in gesprek met bestuur en bedrijf.

Jouw voordeel

✓ Bekijk alle thuiswedstrijden van svTOP

✓ Kom in contact met het bestuur

✓ Kom in contact met bedrijvig Oss e.o.

✓ Ontvang tweemaal de svTOP Club Card
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Expertisesessie (jaarlijks)

Ons aanbod

Jaarlijks organiseren wij een expertisesessie voor onze 
sponsoren. Ondernemen staat hierbij volledig centraal.

Mogelijke onderwerpen die wij in behandeling nemen zijn 
bijvoorbeeld:

• Hoe kan ik duurzaam ondernemen (MVO)?

• Hoe ga ik om met technologische ontwikkelingen?

• Hoe houdt ik mijn medewerkers vitaal?

• Hoe vind ik een optimale balans tussen werk en privé?

Tijdens dergelijke kennissessies trekken wij op met het 
Sport Expertise Centrum (SEC, Oss), en mogelijk ook met 
sponsoren van andere Osse sportverenigingen. Wij 
verzorgen een interessant thema met een (of meerdere) 
gastspreker(s), en een netwerkborrel achteraf!

Jouw voordeel

✓ Kom in contact met bedrijvig Oss e.o.

✓ Leer van relevante expertise en neem dit mee in je 
organisatie

✓ Kom in contact met sponsoren buiten onze club

✓ Vergroot je netwerk, bereik, en bekendheid

Pagina | 14



Presteren met plezier

Promotionele Actie (eenmaal per jaar)

Ons aanbod

Bij svTOP hebben we circa 700 leden, variërend over allerlei 
leeftijdscategorieën, man en vrouw, actieve -en kaderleden. 
De kans is dus groot dat jouw klanten bij ons voetballen!

Wij bieden jou eenmaal per jaar de mogelijkheid om een 
relevante actie te promoten via onze kanalen. Via onze 
website, social media, de nieuwsbrief en onze televisie 
bieden wij jou een kans om directe verkoop te stimuleren!

Deze jaarlijkse campagne die jij mag voeren duurt 1 week, 
waarbij we voorafgaand samen bekijken hoe we de 
doelgroep het beste kunnen bereiken.

Ter illustratie: bied alle leden van svTOP 10% korting aan op 
jouw product of dienst.

Jouw voordeel

✓ Direct inzichtelijk welke groep je kan bereiken

✓ Een afgestemde promotie voor onze leden

✓ Stimulering van jouw verkoop

✓ Vergroot je klantenbestand
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Business Diner (jaarlijks)

Ons aanbod

Ieder jaar organiseren wij een avond met een uitstekend 
diner. Hier wordt gezorgd voor een goed menu, inclusief 
bijpassende wijnen. 

Deze gerechten en dranken worden verzorgd door 
bedrijving Oss e.o.

Dit diner biedt jou niet alleen direct de kans om in contact 
te komen met andere sponsoren op een uiterst exclusieve 
avond, maar wellicht ook een mooie mogelijkheid om een 
klant mee te nemen naar deze business avond.

Na het diner wordt er uiteraard opgevolgd met een 
gezellige avond, waarbij muziek en hapjes geregeld worden!

Jouw voordeel

✓ Neem bijvoorbeeld een goede collega, klant of partner 
mee naar deze gelegenheid

✓ Geniet van een goed menu inclusief bijpassende wijnen

✓ Kom op een exclusief moment in aanraking met 
sponsoren uit bedrijvig Oss e.o.

✓ Vergroot je netwerk, bereik, en bekendheid

Optioneel:
Ben je geen goud-sponsor? Je kunt er toch bij zijn! Tickets zijn 
optioneel te koop voor € 90,- p.p.
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Beleidsavond (jaarlijks)

Ons aanbod

Tijdens de jaarlijkse beleidsavond nodigen wij sponsoren uit 
om direct in overleg te gaan met het bestuur. Jij draagt bij 
aan onze vereniging, dus verdien jij ook een stem.

Dit jaarlijkse moment is bedoeld om sponsoren te vrijheid 
en ruimte te geven om hun mening te delen, advies uit te 
brengen en tezamen op nieuwe initiatieven te komen.

Voorafgaand aan de avond wordt er een agenda met jullie 
gedeeld om een efficiënte avond te realiseren. Echter, er is 
een vrije ruimte en tevoren wordt onderzoek gedaan naar 
de speerpunten ter bespreking!

Jouw voordeel

✓ Draag bij aan het beleid van onze club

✓ Verkondig jouw mening om onze club te verbeteren in 
alle opzichten, zoals voetbaltechnisch, vrijwilligersbeleid of 
sponsoring

✓ Heb een stem in onze strategie en beslissingen

✓ Suggereer nieuwe initiatieven
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Welk pakket past het beste bij jouw onderneming?
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Club van 100 BRONS ZILVER GOUD

Business Event (april) √ √ √ √

Vermelding website √ √ √

Reclamebord √ √ √

Club Card √ √

Vermelding TV √ √

Vermelding Nieuwsbrief √ √

Expertisesessie (november) √ √

Promotionele Actie √ √

Business Diner (augustus) √

Beleidsavond (december) √

Prijs excl. BTW en incl. kosten productie per seizoen € 100
Privénaam; geen factuur

€ 500 € 1000 € 2000 (+)



Presteren met plezier

Dé Win-Win Situatie
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Sponsoring is een mooie kans om uw naam op een sportieve en positieve

wijze onder de aandacht te brengen! En daarbij levert u ook nog eens een

bijdrage aan het plezier wat velen dagelijks vinden op - en om onze velden!

Wat ons betreft een mooie win-win situatie!

❑ Jaarlijkse toegang per event is altijd voor 2 personen

❑ Extra personen kunnen op aanvraag worden aangemeld tegen meerprijs

❑ Pakketten zijn 3-jaarlijks

Tot slot maken wij gebruik van een LinkedIn netwerk voor al onze updates!

Geen LinkedIn? Geen zorgen: we houden contact.
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Kledingsponsoring

Tenues
Als shirt reclame sponsor wordt een team van 7 tal spelers
of een elftal uw reclame ambassadeur op de voetbalvelden
in Oss en regio Alle teams zijn verplicht om sponsoring via 
de sponsorcommissie te regelen. Alleen zo creëren wij een
professionele, uniforme uitstraling. 

• Wedstrijdtenues: shirt, broek en sokken. 

• Keepersoutfit: shirt, lange - en korte broek

• Logo op voor- of achterzijde

• Teamtas

11-tallen: Teamtas met 15 spelerstenues + 1 keeperstenue

7-tallen: Teamtas met 9 spelerstenues + 1 keeperstenue

Trainingspakken
Gekozen is voor een net, representatief trainingspak van een 
goede middenklasse kwaliteit en duurzaamheid. Wat betreft 
het eigendom en beheer gelden dezelfde afspraken als die 
voor de shirts.

11-tallen: 16 pakken

7-tallen: 10 pakken
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De sponsor schaft bovenstaand genoemde kleding aan van een goede middenklasse 
kwaliteit bij de vaste partner van SV TOP, M2Wear te Oss (Marius van Mierlo; 
info@m2wear.nl). SV TOP krijgt deze vervolgens in eigendom. SV TOP is 
verantwoordelijk voor de sportkleding, zorgt voor de bewassing en eventuele aanvulling 
of verstelwerkzaamheden tijdens de loop van de overeenkomst. Wij zijn er van 
overtuigd dat de tenues daardoor altijd een verzorgde indruk maken, zodat zij uw 
naam of product op een goede manier uitdragen. SV TOP is niet verantwoordelijk voor 
de bewassing en eventuele aanvulling of verstelwerkzaamheden van additioneel 
aangekochte artikelen. De factuur, afkomstig van M2Wear, van aanschafte artikelen zal 
betaald worden door de sponsor en gedeeld worden met SV TOP.



0412 – 62 33 99

Martin Luther Kingplein 5  
5342 DZ OSS 
www.svtop.nl
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Sponsoring svTOP

sponsoring@svtop.nlColofon


