OVER S.C. VICTORIA’04

s.c. Victoria’04 is een vitale, zelfstandige en ondernemende voetbalvereniging in Vlaardingen.
De club is opgericht in 2003 en is ontstaan uit een fusie tussen vv Fortuna Vlaardingen
en vv TSB. s.c. Victoria’04 is gevestigd in het sportpark “de Broekpolder” aan de Kooikerweg
te Vlaardingen en is een voetbalvereniging met een kenmerkende sociale identiteit.
Er is voetbal voor jong en oud, waar plezier door sport voor iedereen centraal staat.
s.c. Victoria’04 biedt haar leden gelegenheid tot prestatief- en recreatief voetbal,
zowel op zaterdag als op zondag.

KENGETALLEN S.C. VICTORIA’04 SEIZOEN 2016 – 2017
Aantal leden:
Aantal vrijwilligers:
Aantal teams zaterdag senioren:
Aantal teams zondag senioren:
Aantal teams junioren:
Aantal teams pupillen:
Aantal teams mini (pupil):
Aantal teams zaal:
Loopgroepleden:

708
100
9
7
9
18
4
1
10

(7 senioren, 2 veteranen)
(5 senioren, 1 veteranen, 1 dames)
(2 O19, 3 O17, 4 O15)
(5 O13, 6 O11, 5 O9)
(2 O7, 2 mini’s)
(Dames)

WAAROM SPONSORING?

Sponsoring is voor bedrijven en organisaties een bijzonder sympathiek instrument
om marketing- en communicatiestrategieën te ondersteunen en meer naamsbekendheid
te genereren. Het stelt u in staat om uw product, dienst en bedrijfsnaam op een dynamische
manier aan een groot publiek te presenteren; u bent hierin een belangrijke speler
als supporter van uw club of team.
Bij s.c. Victoria’04 beseffen we ons dat gezamenlijk belang maar al te goed!
Wij hebben u nodig om ons sportief te kunnen blijven ontwikkelen. Om voor jeugd en senioren,
man of vrouw, de club te zijn waar zij zich prettig voelen en in een sociale, betrokken omgeving
hun sportieve ambities waar kunnen maken en plezier beleven.
De voetbalsport in het algemeen – en s.c. Victoria’04 in het bijzonder – mag zich verheugen
in een nog steeds groeiende populariteit en toenemend aantal leden en bezoekers.

WAAROM SPONSOR WORDEN BIJ S.C. VICTORIA’04?

Bedrijven worden jaarlijks overspoeld met vragen om sponsor te worden. Wij vinden het van
groot belang dat het beide partijen iets oplevert en daarom denken wij graag mee met onze
sponsors. s.c. Victoria’04 beschikt een mooi en representatief sportcomplex waar de namen
van onze sponsors met trots worden gepresenteerd. De club is, naast de contributie
en subsidies, grotendeels afhankelijk van de vrijgevigheid van bedrijven, instellingen
en personen die onze club een warm hart toedragen.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op
met Businessclub Victoria’04 of bekijk
het volledige sponsorplan op de website.

s.c. Victoria’04 staat in de regio bekend als een warme en sociale vereniging met een
grote maatschappelijke betrokkenheid. De club biedt (jeugd)leden een tweede thuis en
speelt met de normen en waarden van de club een grote rol in de opvoeding en ontwikkeling
van kinderen. Als sponsor draagt u bij aan deze ontwikkeling. Daarnaast investeert de club
ook in de ontwikkeling van trainers en vrijwilligers door het faciliteren van diverse cursussen,
trainingen en activiteiten.

INTERESSANT BEREIK

s.c. Victoria’04 is een financieel gezonde club met een heel interessant bereik.
De achterban van onze club is sportief en sociaal en zijn woonachtig in de directe omgeving
van de vereniging. Opereert uw bedrijf in de omgeving? Dan zijn de leden en toeschouwers
van s.c. Victoria’04 uw potentiële klant of medewerker! We motiveren onze leden om onze
sponsors de voorkeur te geven. Bijvoorbeeld door sponsors met elkaar in contact te brengen
en actief via onze website, social media of tv-scherm te laten communiceren. Op deze manier
bereiken onze sponsors hun doelen en creëren wij een succesvolle samenwerking.

SPONSORBIJDRAGEN

De sponsorbijdragen worden gebruikt voor diverse doeleinden, waaronder:
		
• Beschikbaar stellen van tenues (shirt, broek en kous) aan alle spelende leden
		
• Faciliteren van cursussen en trainingen voor het (jeugd)kader
		
• Zorgen voor een aantrekkelijke accommodatie
		
• Onder de aandacht brengen van s.c. Victoria’04 en u als sponsor, door o.a. 		
het organiseren van interessante wedstrijden (bijv. Oranje O16), (inter)nationale 		
jeugdtoernooien, open dagen, clinics, buurtbijeenkomsten en sociale activiteiten
		
• Onderhoud en vernieuwen van diverse materialen

DE SPONSORS GENIETEN VAN EXTRA FACILITEITEN:
		
		

• Inplannen van (vergader)ruimte evt. in combinatie met belegde broodjes
• Uitnodigingen voor diverse sponsoractiviteiten

Businessclub Victoria’04
Aletta Jacobskade 49
3137 TG Vlaardingen
+31 6 22 52 46 70 (voorzitter)
businessclub@victoria04.nl
victoria04.nl
sponsorportaal.nl/victoria04

SPONSORMOGELIJKHEDEN BUSINESSCLUB VICTORIA’04

SPONSORMOGELIJKHEDEN BUSINESSCLUB VICTORIA’04

1. SPONSORPAKKETTEN (DUUR: 3 JAAR)

4. RECLAMEBORDEN

Alle prijzen zijn exclusief btw

Inhoud

Supporter

Member

Alle prijzen zijn exclusief btw

Partner

1 jaar

3 jaar

5 jaar

Bord (3,00 meter)

-

€ 200,00

€ 150,00

Bord (6,00 meter)

-

€ 350,00

€ 250,00

Bord (3,00 meter)

-

€ 150,00

€ 125,00

20 consumpties

Bord (6,00 meter)

-

€ 250,00

€ 225,00

Advertenties website
incl. sponsorportaal

Boardingveld

Wedstrijdbal

Bord (3,00 meter)

-

€ 150,00

€ 125,00

Vermelding entree

Bord (6,00 meter)

-

€ 250,00

€ 225,00

Bord (3,00 meter)
Bannerwebsite
Banner tv-schermen
Sponsorportaal (bedrijfspagina)

Duur
Veld 1

Veld 2

Entree sponsorevenement(en)
Club van 50

De kosten voor de productie van reclameborden zijn inbegrepen in de prijs.

Banner digitale prijzenlijst
Prijs

€ 400,00

€ 700,00

€ 900,00

Voordeel

€ 100,00

€ 200,00

€ 250,00

5. ADVERTEREN & BANNERS

De kosten voor de productie van reclameborden zijn inbegrepen in de prijs.

Duur

2. HOOFDSPONSORPAKKETTEN (DUUR: 3 JAAR)
Hoofdsponsor selecties

Prijs in overleg

Jeugdsponsor selecties

Prijs in overleg

3. KLEDING (DUUR: 2 JAAR)
Selecties

Zie hoofdsponsorpakketten

Seniorenteam recreatie

€ 1.100,00

Juniorenteam

€ 1.100,00

Pupillen

€ 750,00

Trainingspakken

Prijs op aanvraag

Sporttas

Prijs op aanvraag

Sweater & pantalon

Prijs op aanvraag

De kosten voor de aanschaf en bedrukking van de kleding, trainingspakken,
sportassen, sweaters en pantalons zijn voor rekening van Businessclub Victoria’04.

1 jaar

3 jaar

5 jaar

Banner website

€ 75,00

€ 70,00

€ 65,00

Banner tv-schermen kantine

€ 75,00

€ 70,00

€ 65,00

Combinatie website & tv-scherm

€ 130,00

€ 120,00

€ 110,00

Advertentie website
incl. sponsorportaal

€ 350,00

€ 325,00

€ 300,00

Banner digitale prijzenlijst

€ 150,00

€ 140,00

€ 130,00

Combinatie advertentie website
en banner digitale prijzenlijst

€ 450,00

€ 400,00

€ 350,00

1 jaar

3 jaar

5 jaar

6. OVERIGE SPONSORING
Duur
Vermelding entree

-

€ 125,00

€ 100,00

Wedstrijdbal per wedstrijd

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

Sponsorportaal (bedrijfspagina)

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

Vlag op complex

€ 150,00

€ 125,00

€ 100,00

Kleedkamer sponsor

€ 150,00

€ 125,00

€ 100,00

Businessclub Victoria’04
Clubsponsoring
Mogelijkheden en prijzen voor
bedrijven, instellingen en personen

