
SPONSORBROCHURE
V.V. ZIGO



Oprichting v.v. ZIGO

ZIGO (Zonder Inspanning Geen Overwinning), opgericht op 6 september 1936, is een Tilburgse 
amateurvoetbalvereniging. De clubkleuren zijn rood en wit en de club is sinds 1988 gevestigd op 
Sportpark D'n Haaikaant aan de Jac. van Vollenhovenstraat in Tilburg. Hier groeide ZIGO uit tot de 
vierde club van Tilburg met meer dan 850 leden. Sportpark D’n Haaikant telt drie voetbalvelden,
waarvan twee kunstgrasvelden en een veld met natuurgras.

WWaarom v.v. ZIGO sponsoren?

ZIGO speelt in Tilburg en omstreken een belangrijke rol in het amateurvoetbal. Met name de 
jeugdteams leggen al jaren mooi voetbal op de mat wat gepaard gaat met sportiviteit. Want naast
presteren, staat ZIGO ook bekend om plezier en een positief voetbalklimaat. 

Om elke speler goede training en plezier in het voetbal te kunnen bieden, bindt ZIGO graag vele 
sponsoren aan de club. Samen met sponsoren wil ZIGO de club naar een nog hoger niveau tillen, 
zodat we de jeugd met goede faciliteiten kunnen laten voetballen en ook voor de club kunnen
behouden, want de jeugd heeft de toebehouden, want de jeugd heeft de toekomst!

Om de ambities voor de komende jaren waar te maken, kunnen we de steun van sponsoren goed 
gebruiken. Daarnaast kunt u uw bedrijf op positieve wijze profileren en bieden we diverse exposure 
mogelijkheden bij een groot ledenbestand wat varieert van jong tot oud én toeschouwers van 
bezoekende ploegen.

Verder organiseert ZIGO doorgaans ook diverse toernooien en evenementen waar veel mensen uit de 
regio op af komen.

SponsormogelijkhedenSponsormogelijkheden

-  Hoofdveld - lange zijden: € 800,- voor de eerste drie jaar. 
   Daarna € 200,- per jaar en jaarlijks opzegbaar.

-  Veld 1 - zijde hoofdgebouw: € 500,- voor de eerste drie jaar.
   Daarna € 125,- per jaar en jaarlijks opzegbaar.

- Overige locaties in overleg.

BOARDING - 250 x 75 cm - eenzijdig full color

-  Teamsponsoring: prijzen in overleg
- Mediasponsoring: prijzen in overleg

Interesse of andere wensen en/of behoeften? Neem dan contact op via 
sponsoringzigo@outlook.com.

Overig

Banier sponsoring - € 250 per jaar
Wedstrijdbal (incl. handtekeningen na afloop) - € 200,- per keer


