
Sponsormogelijkheden SV Wippolder



Kennismaking sponsorcommissie

Bedankt voor uw interesse in het sponsorprogramma van SV Wippolder.
Onze club opgericht in 1914 heeft inmiddels meer dan 650 leden uit de regio Delft/Delfgauw 
en kan voor uw onderneming een aantrekkelijke manier zijn om in de regio op een 
maatschappelijke manier op te vallen.

Dit document geeft inzicht in de manier waarop wij uw onderneming bij onze leden, 
bezoekers en de omwonenden kunnen promoten. Natuurlijk is het zo dat wij graag met u 
om de tafel gaan om eventuele wensen in kaart te brengen om er zo voor te zorgen dat u 
het maximale uit onze samenwerking kunt halen.

Voor vragen neem gerust contact op met sponsorcommissie@svwippolder.nl

Tot ziens op de velden…..de sponsorcommissie

mailto:sponsorcommissie@svwippolder.nl


>1600
Bezoekers

voetbal/weekend

Sportpark SV Wippolder

Ons sportpark is een punt waar wekelijks vele sportliefhebbers bij elkaar komen. Behalve 
onze voetbalvereniging zijn er ook diverse andere partijen die gebruik maken van ons 
complex. Al met al een belangrijk ontmoetingspunt voor sportliefhebbers in de regio.

Ontmoetingspunt voor
sportliefhebbers uit de regio

>3700
Bezoekers sportpark

per week

500
Hardlopers
per week

150
Bezoekers
zaal/week

>400
Bezoekers/week

kinderopvang

>150.00
0

bezoekers

per jaar



Sportpark SV Wippolder
>150.00

0
bezoekers

per jaar



Commercie
U wilt sponsoren om 
naamsbekendheid te
vergroten en verkoop

te stimuleren.

Persoonlijk
U heeft een band met 
de club doordat u of 
een bekende bij de 
club speelt/speelde

Maatschappelijk
U wilt graag wat doen

voor de omgeving
waar uw onderneming

is gevestigd

Netwerk
U komt graag in 

contact met 
ondernemers in de 

regio die de club een
warm hart toedragen

Waarom sponsor
Er zijn verschillende redenen waarom onze sponsors deze club willen ondersteunen. Voor
ons is het dan ook fijn om van u te weten waarom u onze club zou willen steunen zodat wij
ervoor kunnen zorgen dat u het maximale uit uw sponsoring haalt.

Wat is uw voornaamste reden om sponsor te worden?



Sponsor opties

Kleding &
Tassen

Borden &
Belettering

EventsBallen &
Materialen

Communicatie
Middelen

Kantine
Benodigdheden



Soorten sponsors

Netwerk

Commercie

Persoonlijk

Maatschap.

Borden &
Belettering

Kleding &
Tassen

Ballen & 
Materialen

Comm.
Middelen

Kantine
Benodigdheden Events



Borden & Belettering

Op ons sportpark zijn er diverse 
mogelijkheden voor het plaatsen van 
borden en belettering. Samen met u 
nemen we graag de mogelijkheden en 
wensen door. 

Zichtbaarheid:

> 3.700 pers
per week

Borden
• Veldbord 2,5m x 0,75m veld 1
• Veldbord 2,5m x 0,75m veld 2
• Veldbord 2,5m x 0,75m veld 3
• XL gevelreclame (in overleg)

• Ingang sportpark (in overleg)

• Ingang SV Wippolder (in overleg)

• Wegwijs bord (in overleg)

Belettering
• Scorebord veld 1
• Dugout veld 1

• Containers sportpark

• Kantine buitenzijde (in overleg)



Borden & Belettering
Zichtbaarheid:

> 3.700 pers
per week

Dugout & veldborden

Scorebord & veldborden

Entrée reclame

XL kantine reclame

XL reclame

XL reclame



STOEPBORD AKTIE PROMO
Zichtbaarheid:

> 1.600 pers
per weekend

Voor bedrijven die in het seizoen momenten hebben dat ze leden willen informeren over 
speciale promoties bieden wij de speciale stoepbord promoties aan. Momenten in het 
seizoen waarbij je bijvoorbeeld in de lente een product wil promoten kunnen er posters in 
deze display worden geplaatst.

Unieke
leden
akties

• Klus-akties
• Tuin-promoties
• Auto-onderhoud
• Lekker eten vanavond

Voorbeelden



Kleding & Tassen

Iets wat altijd in het oog springt zijn onze shirts. Daarnaast zijn er ook andere 
zaken welke opvallend gesponsord kunnen worden zoals bijvoorbeeld 
trainingspakken, warming-up shirts of sporttassen. Natuurlijk is het zo dat wij 
bestaande contracten respecteren en daarom shirts niet altijd direct 
beschikbaar zijn voor sponsoring.

Zichtbaarheid:

> 550 pers
per week

Shirt 
sponsoring
• Wedstrijdshirt
• Warming-up shirt

Tassen &
Kleding

• Trainingspakken
• Tassen
• Verzorgingstas

Overig

• Bidons
• Bidonhouders



Communicatiemiddelen

Binnen onze verenigingen zijn er diverse communicatiemogelijkheden waarmee 
wij uw bedrijf onder de aandacht kunnen brengen. Wij denken graag met u mee.

Zichtbaarheid:

> 2.500 pers
per week

Krijg extra aandacht door 
een item in onze 
nieuwsbrief.

TV
schermenWebsiteNieuwsbrief

leden
Social
media

Breng uw bedrijf onder 
de aandacht van onze 
volgers

Met zowel interne als 
externe bezoekers is 
onze website een 
aantrekkelijk alternatief 
om uw bekendheid te 
vergroten. Zoals 
bijvoorbeeld het 
sponsoren van de route 
beschrijving.

Onze TV schermen in hal 
en kantine kunnen op 
een opvallende (of 
bewegende) manier uw 
bedrijf weergeven aan 
de leden en bezoekers.



Vacature plaatsing

In deze tijden zijn bedrijven regelmatig op zoek naar goed personeel. Bedrijven die betrokken 
zijn bij de club bieden we de mogelijkheid om openstaande vacatures op onze schermen te 
plaatsen. Op deze manier trekt u de aandacht van lokale mensen die net als u betrokken zijn 
bij onze club.

Voor meer informatie over het plaatsen van een vacature kunt u contact opnemen met:

sponsorcommissie@svwippolder.nl

Zichtbaarheid:

> 2.500 pers
per week

mailto:sponsorcommissie@svwippolder.nl


Communicatiemiddelen
Zichtbaarheid:

> 2.500 pers
per week

Kantine schermen

Kantine schermen

Kantine schermen

Kantine schermen



Ballen & Materialen

Als club is er altijd een behoefte aan nieuwe materialen om ervoor te zorgen 
dat onze leden met plezier hun sport kunnen beoefenen. Deze vorm van 
sponsoring heeft een sterk maatschappelijk karakter aangezien hier vooral de 
club mee wordt gesteund maar de exposure wat op de achtergrond blijft. 
Natuurlijk kijken we graag met u hoe wij de gewenste exposure voor u kunnen 
regelen.

Zichtbaarheid:

In overleg

Ballen Ballen
containers Hesjes Overig



> 2.500 pers
per week

Kantine Benodigdheden

De kantine is de plek waar vrijwel iedereen tenminste twee keer per 
speelronde binnen komt. Wilt u maximale exposure in deze ruimte dan is het 
bijvoorbeeld interessant om de koffiebekers te sponsoren. Daarnaast zijn er 
ook zaken waar u de club mee kunt steunen door een bijdrage te leveren. 
Denk hierbij aan tafels ,stoelen of andere kantine zaken.

Zichtbaarheid:

Bekers
Misschien wel de meest 
warme vorm van 
communicatie zijn onze 
kantine bekers.

Borden en Belettering
Binnen de kantine zijn er beperkte 
mogelijkheden voor sponsoring 
maar we denken hier graag verder 
met u mee. De buitenzijde van de 
kantine kan daarnaast ook op 
diverse plaatsen voorzien worden 
van reclame uitingen.



Tot 1.500
bezoekers

Events

SV Wippolder houdt 1x per jaar het Franz Kraus toernooi. Dit grote evenement 
trekt veel bezoekers uit de provincie en is een uitgesproken mogelijkheid voor 
sponsoring door bedrijven die binnen een groter gebied opereren. Daarnaast 
is er elke thuiswedstrijd ook een mogelijk om de bal te sponsoren. 

Zichtbaarheid:

Extra aandacht tijdens 
onze goed bezochte 
wedstrijden van het 1e

elftal.

Wedstrijd
Bal

Het grootste evenement 
van Delfgauw met meer 
dan 1.500 bezoekers 
over twee dagen.

Franz Kraus
Toernooi

Een feestelijk samenzijn 
om het nieuwe jaar te 
vieren met de leden. 
Ruim 750 bezoekers 
maken dit tot een uniek 
feest.

Oliebollen
Toernooi



Sponsor Pakketten

De persoonlijke sponsor is betrokken bij de club en vaak een specifiek 
elftal. Wilt u met uw onderneming graag iets doen voor een elftal neem 
dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Stille
supporter

• Lid “vrienden van 
SV Wippolder”

• Financiele steun
materialen voor
gewenst team 

€ 150/seizoen

Enthousiaste
Fan

• Lid “vrienden van 
SV Wippolder”

• Website logo
• Financiele steun

materialen voor
gewenst team 

€ 300/seizoen

SV Wippolder
Fanaat

• Lid “vrienden van 
SV Wippolder”

• Website logo
• Financiele steun

materialen voor
gewenst team 

€ 750/seizoen

Persoonlijk



Sponsor Pakketten

Voor de sponsor die graag een bijdrage wil leveren aan de lokale 
vereniging hebben wij de volgende pakketten beschikbaar. Natuurlijk 
praten we graag met u verder over een pakket op maat.

Maatschappelijk
Stille vriend

• Lid “vrienden van 
SV Wippolder”

• Financiele steun
materialen

€ 250/seizoen

Club vriend
• Lid “vrienden van 

SV Wippolder”
• Reclamebord
• Website logo

€ 500/seizoen

Suikeroom
• Lid “vrienden van 

SV Wippolder”
• Reclamebord
• Website logo
• TV reclame
• Set teamballen

(20 st)

€ 1.000/seizoen



Sponsor Pakketten

Een club als SV Wippolder steunen kan zeker commerciële voordelen bieden. 
Met meer als 650 leden en vele bezoekers kunnen wij uw bedrijf goed onder de 
aandacht brengen. Neem contact met ons op en ontvang een voorstel op maat:
sponsorcommissie@svwippolder.nl

Brons
• Lid “vrienden van 

SV Wippolder”
• Reclamebord
• Website logo

€ 500/seizoen

Zilver
• Lid “vrienden van 

SV Wippolder”
• Reclamebord
• Website logo
• TV reclame

(2X6 weken)

€ 650/seizoen

Goud
• Lid “vrienden van 

SV Wippolder”
• Reclamebord
• Website logo
• TV reclame
• Wegwijsbord

reclame

€ 1.750/seizoen

Commercie

mailto:sponsorcommissie@svwippolder.nl


Sponsor Pakketten

U bent als ondernemer betrokken in de regio en komt graag in contact met 
andere ondernemers die de club een warm hart toedragen. Binnen ons netwerk 
doen we ons best om interessante bedrijven aan elkaar te koppelen of met onze 
leden in contact te brengen. 

Bekende van
de club

• Lid “vrienden van 
SV Wippolder”

• Reclamebord

€ 300/seizoen

Vriend van
de club

• Lid “vrienden van 
SV Wippolder”

• Reclamebord
• Website logo

€ 500/seizoen

Partner
van de club

• Lid “vrienden van 
SV Wippolder”

• Reclamebord
• Website logo
• TV reclame
• Hoofdsponsor

Franz Kraus 
toernooi

€ 1.750/seizoen

Netwerk



Sponsormogelijkheden SV Wippolder


