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EDO is……  

De snelst groeiende club in Utrecht. Niet voor niets. Levendig en bruisend, met 

een sociaal en positief karakter. ‘Ons kent ons’-sfeer, een echte cultclub. Zo’n 330 leden, verdeeld over 7 heren-

seniorenteams, 2 veteranenteams en 2 damesteams. Het grootste deel van de leden is tussen de 20 en 35 jaar 

oud. Leden komen verspreid uit de stad Utrecht en omringende plaatsen. Het EDO-paviljoen is gevestigd op 

Sportpark Overvecht-Noord. EDO is meer dan een voetbalclub; er wordt een grote variatie aan activiteiten ge-

organiseerd. Zo is er jaarlijks een busreis naar een voetbalwedstrijd in het buitenland: EDO on Tour. Bij EDO 

houden wij van het echte verenigingsleven. Voetballen bij een club waar je passie voor hebt, waar je al snel van 

gaat houden. EDO (opgericht 15 februari 1921) leeft toe naar het 100-jarig bestaan. Waarmee EDO behoort tot 

een van de oudste clubs van Utrecht. Het seizoen 2020-2021 gaat een feestelijk jubileumjaar worden.  

Sponsoring bij ucs EDO 

Sponsoren leveren een belangrijke bijdrage aan de manier waarop EDO een voetbalclub is. EDO kent op dit mo-

ment zo’n 25 actieve sponsoren. En graag breiden we dit aantal uit. Daarnaast is EDO een van de weinige clubs in 

Nederland die een partnership (sinds 2014) heeft met UNICEF. Hier wordt een keer per jaar een evenement 

voor georganiseerd, waarbij de opbrengst ten goede komt aan UNICEF. EDO heeft hierdoor het recht om het 

logo van UNICEF op haar kleding te dragen. 

Sponsoren is, net als zakendoen, een kwestie van gunnen. De eerste stap naar elkaar iets gunnen is natuurlijk 

elkaar eerst leren kennen. Onze sponsorcommissie maakt daarom graag kennis met jou en je bedrijf om samen 

te bekijken wat een passende zichtbaarheid voor jouw bedrijf is binnen EDO. Ook brengt de sponsorcommissie 

graag sponsoren met elkaar in contact. Zodat sponsoren mogelijk ook wat aan elkaar kunnen gaan hebben. Op 

wedstrijddagen en tijdens onze activiteiten is hier ruim gelegenheid voor. 

 

Onze hoofdsponsoren 

De hoofdsponsoren van EDO zijn Brecheisen Makelaars en Deto Schilderwerken. Al jaren zijn ze geweldige 

sponsoren voor ons en onlangs hebben ze zich ook voor de komende drie seizoenen aan EDO verbonden als 

hoofdsponsoren. 

 

 

UCS EDO 

Eenheid Doet Overwinnen  -  de verborgen parel van Utrecht! 
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Stersponsoren 

 
 

Sponsoring van teams 

Jouw bedrijfsnaam op het shirt of trainingspak van een team? Dat kan geregeld worden. Wij werken samen met 

Koppers Sports en onze kleding is van het merk Macron. Na overleg kunnen wij een passende offerte voor je aan-

vragen. Jouw bedrijfsnaam is dan niet alleen op ons complex te zien, maar gaat om de zaterdag ook de andere 

Utrechtse voetbalvelden over! Als je voor meer dan 1000 euro aan kleding sponsort, geven we je de mogelijkheid 

om  bordsponsor te worden voor slechts 150 euro in plaats van 525 euro voor de eerste drie jaar. Tevens bestaat 

de mogelijkheid om voor 600 euro per jaar stersponsor te worden met alle voordelen van dien. 

 

Bordsponsor 

Als bordsponsor heb je wekelijks mensen die jouw mooie bord zien hangen langs onze velden. Jij levert het logo en 

de tekst aan, wij maken in overleg met jou een ontwerp. Wanneer het bord geplaatst wordt, nodigen we je uit om 

met een foto of video dit kenbaar te maken via onze socialmediakanalen. Kosten voor bordsponsoring zijn 525 eu-

ro, verspreid over drie jaar. Voor maar 175 euro per jaar ben je een trotse bordponsor van EDO.  

 

Sponsoring in natura 

Bied je liever een dienst of materiaal aan? Ook daar zijn we heel blij mee! Neem contact op met de sponsorcommis-

sie om de mogelijkheden te bespreken. 

 

 

 

Vanaf het seizoen 2018 – 2019 start EDO met een club van stersponsoren. Sponsoren die de intentie uit spre-

ken om zich de komende drie jaar te verbinden aan EDO. Kosten hiervoor zijn 750 euro per jaar.  

Daar krijg je het volgende voor terug: 

 Een reclamebord (ter waarde van 175 euro per jaar) langs ons hoofdveld 

 Een goed zichtbare plek op onze website en in overleg vermeldingen via onze socialmediakanalen. 

 Twee keer per jaar vermelding in het wedstrijdboekje bij de wedstrijden van het eerste elftal van EDO. 

 Uitnodiging voor twee exclusieve sponsorevenementen (bijv. bezoeken voetbalwedstrijd, bierproeverij of 

buffet) per jaar om in contact te kunnen komen met leden, hoofd- en stersponsoren. 

 25 consumptiemunten per seizoen, te besteden bij onze evenementen. 

 Gratis mee met EDO on Tour; ons jaarlijkse tripje naar een buitenlandse voetbalwedstrijd.  

 

Schroom dus niet en verbind je als stersponsor aan EDO! Het lidmaatschap van de club van stersponsoren is 

uiteraard te combineren met andere vormen van sponsoring; denk aan sponsoring in natura of sponsoring van 

kleding voor teams. 
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Waar gaat het sponsorgeld naar toe? 

Wie zijn wij? 

Onze sponsorcommissie bestaat uit Nick van Hezel, Jochem van Meersbergen, Chris Meijer en Ivo van Orden. 

Wanneer je contact zoekt, gaan wij graag met jou in gesprek om een voor beide partijen zo’n gunstig mogelijke 

samenwerking te vinden. Ons bestuur is uiteraard nauw betrokken bij het wel en wee van de sponsorcommissie.  

Interesse? 

Spreken de sponsormogelijkheden bij EDO je aan? Of heb je wellicht zelf hier een ander idee over? Neem con-

tact met ons op en we gaan graag met jou in gesprek. Je kunt mailen naar sponsoring@edo-utrecht.nl en wij ne-

men zo snel als mogelijk contact met je op.  

Social media 

Via onze socialmediakanalen kun je vast een goede impressie van EDO krijgen. Onze socialmediakanalen hebben 

een groot bereik! We hebben een kleine 600 Facebookvrienden en onze berichten hebben geregeld een bereik 

van zo’n 2500 mensen. Bij unieke gebeurtenissen gaan we daar zelfs ruim over heen! 

  

www.edo-utrecht.nl 

 

www.facebook.com/EDOutrecht/ 

  

#EDOutrecht 

 

Sponsoring@edo-utrecht.nl 

UCS EDO 

Eenheid Doet Overwinnen  -  de verborgen parel van Utrecht! 

Wij willen als club uniek en authentiek zijn en blijven. Wij willen goed voor onze leden zorgen. Jouw sponsor-

geld gaat naar goede faciliteiten voor hen, faciliteiten voor en op ons mooie complex, naar activiteiten, een deel 

naar de selectie en deels naar de dag die we jaarlijks organiseren voor UNICEF. 

      Jochem                                     Ivo                                              Chris                                           Nick 
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