


SAMENSTELLING 
SPONSORCOMMISSIE
De sponsorcommissie staat voor u klaar. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, 

prijzen of wilt u kennis maken met onze 

mooie club? Neem dan contact op met de 

volgende leden uit de sponsorcommissie.

 · Jan Peter van den Brink

 · Peter Gerards

 · Ronald Medema

 · Martin Luiting 

 · Kelly van den Os

Naast onze sponsorcommissie, zijn er ook 

enkele ambassadeurs die de sponsor-

commissie ondersteunen. 

 · Nico Visser

 · Jeroen IJzerman

 · Jeroen van Loo

 · Sven Fortuin

 · Willem van de Velde jr. 

 · Corne Wegerif

U kunt altijd contact opnemen met

de sponsorcommissie via 

sponsoring@zwartwit63.nl



Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven. Zwart-Wit’63 

is meer dan voetbal. Wij dragen graag ons steentje bij aan de 

belangrijkste zaak van het leven: gezondheid. Dit doen wij door 

verschillende maatschappelijke projecten te ondersteunen.

DE STICHTING STEUN 
EMMA KINDERZIEKENHUIS AMC
De Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC heeft als doel 

fondsen te werven voor het Emma Kinderziekenhuis AMC. 

Fondsen die innovatieve behandelingen mede mogelijk maken. 

STICHTING OPKIKKER
Stichting Opkikker helpt gezinnen met een ziek kind om deze 

een positieve boost te geven. Door het organiseren van 

onvergetelijke uitjes proberen zij de kinderen hun ziekte 

één dag te laten vergeten. 

STICHTING RILAX
Richelle Laurijsen overleed enkele jaar geleden. Het 16-jarige 

meisje had kanker. Tijdens haar ziekte ergerde ze zich aan 

mensen die met kanker schelden. Omdat ze zelf wist dat ze 

dood zou gaan aan de ziekte, had ze het idee dat je iemand 

dood wenst door op die manier te schelden. Uit irritatie startte 

ze de actie ‘Kanker verziekt je taal’, en richtte ze de stichting 

‘RiLaX’ op. Na Richelle’s overlijden zet onder andere haar vader 

Menno de strijd voort.



SPONSOR CREDITS:

· logo op wedstrijdkleding eerste elftal

· reclamebord langs het hoofdveld

· reclamebord op clubgebouw

· mogelijkheid op vlag met logo aan voorkant  

 clubgebouw (banier)

· advertentie (kwart pagina) en naamsvermelding in 

 de presentatiegids

· gratis toegang voor vier personen bij de 

 thuiswedstrijden van ons 1e elftal 

· toegang voor vier personen tot het sponsorhome bij   

 de thuiswedstrijden van ons 1e elftal 

· naamsvermelding in het clubgebouw

· narrowcasting op de schermen in het clubgebouw

· logo en naamsvermelding op onze website 

· naamsvermelding op onze online nieuwsbrieven

· deelname aan sponsorbijeenkomsten en 

 andere georganiseerde activiteiten

· uitnodiging feestavond / familiedag

· één keer per seizoen sponsoring van een 

 wedstrijdbal voor een wedstrijd van ons 1e elftal  

· naamsvermelding in het programmablad bij 

 thuiswedstrijden van ons 1e elftal 

· naamsvermelding op de wedstrijdaankondigingen

· logo op Zwart-Wit’63 briefpapier

HOOFDSPONSOR CLUB
VANAF € 4.999,-

HOOFDSPONSOR JEUGD
VANAF € 2.499,-

SPONSOR CREDITS:

· reclamebord langs het hoofdveld

· reclamebord op clubgebouw

· mogelijkheid op vlag met logo aan voorkant 

 clubgebouw (banier)

· advertentie (kwart pagina) en naamsvermelding in 

 de presentatiegids

· toegang voor twee personen bij de 

 thuiswedstrijden van ons 1e elftal 

· toegang voor twee personen tot het sponsorhome bij   

 de thuiswedstrijden van ons 1e elftal 

· naamsvermelding in het clubgebouw

· narrowcasting op de schermen in het clubgebouw

· logo en naamsvermelding op onze website

· naamsvermelding op onze online nieuwsbrieven

· deelname aan sponsorbijeenkomsten en 

 andere georganiseerde activiteiten

· uitnodiging feestavond / familiedag 

· advertentie in het programmablad bij 

 thuiswedstrijden van ons 1e  elftal

· uw logo op alle shirts van de jeugdspelers  

 (bij ontwerp nieuwe shirts)

· logo op Zwart-Wit’63 briefpapier



SPONSOR CREDITS:

· reclamebord langs het hoofdveld

· mogelijkheid op vlag met logo aan voorkant 

 clubgebouw (banier)

· advertentie (kwart pagina) en naamsvermelding in 

 de presentatiegids

· toegang voor twee personen bij de 

 thuiswedstrijden van ons 1e elftal 

· toegang voor twee personen tot het sponsorhome bij   

 de thuiswedstrijden van ons 1e elftal 

· naamsvermelding in het clubgebouw

· narrowcasting op de schermen in het clubgebouw

· logo en naamsvermelding op onze website 

· deelname aan sponsorbijeenkomsten en 

 andere georganiseerde activiteiten

· uitnodiging feestavond / familiedag

· één keer per drie jaar de mogelijkheid om een reclame  

 uiting te plaatsen op de shirts van een juniorenelftal. 

· één keer per seizoen sponsoring van een wedstrijdbal  

 voor een wedstrijd van ons 1e elftal 

VRIEND VAN ZWART-WIT’63
VANAF € 1.499,-

BUSINESSCLUB SPONSOR
VANAF € 549,-

SPONSOR CREDITS:

·  reclamebord langs het hoofdveld

·  naamsvermelding in het clubgebouw 

·  naamsvermelding in de presentatiegids

·  logo en naamsvermelding op onze website 

·  toegang voor twee personen bij de thuiswedstrijden   

 van ons 1e elftal

·  toegang voor twee personen tot het sponsorhome 

 bij de thuiswedstrijden van ons 1e elftal 

·  deelname aan sponsorbijeenkomsten en andere 

 georganiseerde activiteiten

·  narrowcasting op de schermen in het clubgebouw;

·  uitnodiging feestavond / familiedag

Naast alle vaste genoemde sponsor credits zijn er nog 
veel meer mogelijkheden. Interesse? 
Neem  contact op met onze sponsorcommissie via 
sponsoring@zwartwit63.nl.  

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. 
De sponsorcontracten gelden voor drie jaar en 
we factureren jaarlijks.

Voor shirtreclame betreft het een overeenkomst 
met een duur van drie jaar. De prijzen zijn inclusief 
de drukkosten en exclusief BTW. 
We factureren eenmalig.



OP 2M HOOGTE 
LANGS HET HOOFDVELD

SPONSOR CREDITS:

· naamsvermelding op het sportpark op een 

 (of meerdere) reclamebord(en)

· naamsvermelding op onze website

· gratis toegang voor twee personen bij de 

 thuiswedstrijden van het 1e elftal van v.v. Zwart-Wit ‘63

· naamsvermelding in de presentatiegids

· deelname aan sponsorbijeenkomsten en 

 andere georganiseerde activiteiten

BORDSPONSOR A
VANAF € 349,-

BORDSPONSOR B
VANAF € 249,-

SPONSOR CREDITS:

· naamsvermelding op het sportpark op een 

 (of meerdere) reclamebord(en)

· naamsvermelding op onze website

· gratis toegang voor twee personen bij de 

 thuiswedstrijden van het 1e elftal van v.v. Zwart-Wit ‘63

· naamsvermelding in de presentatiegids

· deelname aan sponsorbijeenkomsten en 

 andere georganiseerde activiteiten

BOARDING 
LANGS HET HOOFDVELD

Als u de wedstrijdbal sponsort benoemen we uw bedrijfsnaam 
voor, tijdens en na de wedstrijd. Uw naam komt in het wedstrijd-
boekje. Na de wedstrijd bent u welkom in het sponsorhome voor 
een hapje en een drankje.

BALSPONSOR
VANAF € 99,-

U kunt bij Zwart-Wit ‘63 uw bedrijf voor een klein bedrag in de 
spotlights zetten. Door wedstrijdsponsor te worden krijgt u een 
vermelding op de website van Zwart-Wit’63, de Facebookpagi-
na, de wedstrijdboekjes en via de e-mail. Ook noemen we uw 
bedrijfsnaam voor, tijdens en na de wedstrijd. U kun tijdens de 
wedstrijd promotiemateriaal uitdelen, zodat de supporters ken-
nismaken met uw bedrijf. Na de wedstrijd bent u welkom in het 
sponsorhome voor een hapje en een drankje. 

WEDSTRIJDSPONSOR
VANAF € 249,-

BORSTOPDRUK IN 1 KLEUR
JO7 T/M JO12 - 10 STUKS

SPONSOR CREDITS:

· naamsvermelding op het wedstrijdshirt van een team

· toegang voor twee personen bij 

 de thuiswedstrijden van ons  1e elftal 

· naamsvermelding in het clubgebouw

· naamsvermelding op onze website 

· naamsvermelding in de presentatiegids

· uitnodiging feestavond / familiedag

SHIRTRECLAME TENUE A
VANAF € 599,-

SPONSOR CREDITS:

· naamsvermelding op het wedstrijdshirt van een team

· toegang voor twee personen bij 

 de thuiswedstrijden van ons  1e elftal 

· naamsvermelding in het clubgebouw

· naamsvermelding op onze website 

· naamsvermelding in de presentatiegids

· uitnodiging feestavond / familiedag

SHIRTRECLAME TENUE B
VANAF € 899,-BORSTOPDRUK IN 1 KLEUR

JO13 T/M SENIOREN
16 STUKS



Naast alle vaste genoemde sponsor credits zijn er nog 
veel meer mogelijkheden. Interesse? 
Neem  contact op met onze sponsorcommissie via 
sponsoring@zwartwit63.nl.  

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. 
De sponsorcontracten gelden voor drie jaar en 
we factureren jaarlijks.

Voor shirtreclame betreft het een overeenkomst 
met een duur van drie jaar. De prijzen zijn inclusief 
de drukkosten en exclusief BTW. 
We factureren eenmalig.

ACHTERZIJDE OPDRUK
IN 1 KLEUR

JO7 T/M JO12 - 10 STUKS
VANAF € 899,-

SPONSOR CREDITS:

· naamsvermelding op het wedstrijdshirt van een team

· toegang voor twee personen bij 

 de thuiswedstrijden van ons  1e elftal 

· naamsvermelding in het clubgebouw

· naamsvermelding op onze website 

· naamsvermelding in de presentatiegids

· uitnodiging feestavond / familiedag

TRAININGSPAKKEN A 
VANAF € 649,-

SPONSOR CREDITS:

· naamsvermelding op het wedstrijdshirt van een team

· toegang voor twee personen bij 

 de thuiswedstrijden van ons  1e elftal 

· naamsvermelding in het clubgebouw

· naamsvermelding op onze website 

· naamsvermelding in de presentatiegids

· uitnodiging feestavond / familiedag

TRAININGSPAKKEN B
ACHTERZIJDE OPDRUK 

IN 1 KLEUR JO13 T/M
SENIOREN 16 STUKS

Met een bord met uw logo of naamsvermelding kunt 
u zich verbinden aan een kleedkamer. Het bord plaatsen 
we naast de deur van de kleedkamer. 

SPONSOR CREDITS:

· naamsvermelding op het sportpark op een kleedkamer

· naamsvermelding op onze website

· naamsvermelding in de presentatiegids 

KLEEDKAMERSPONSOR
VANAF € 125,-

SPONSOR CREDITS:

· naamsvermelding op de tassen van een team

· toegang voor twee personen bij 

 de thuiswedstrijden van ons  1e elftal 

· naamsvermelding in het clubgebouw

· naamsvermelding op onze website 

· naamsvermelding in de presentatiegids

· uitnodiging feestavond / familiedag

TASSENSPONSOR A
VANAF € 375,-

TASSENSPONSOR B
VANAF € 575,-

SPONSOR CREDITS:

· naamsvermelding op de tassen van een team

· toegang voor twee personen bij 

 de thuiswedstrijden van ons  1e elftal 

· naamsvermelding in het clubgebouw

· naamsvermelding op onze website 

· naamsvermelding in de presentatiegids

· uitnodiging feestavond / familiedag

ZIJKANT OPDRUK IN 1 KLEUR
JO7 T/M JO12 - 10 STUKS

ZIJKANT OPDRUK IN 1 KLEUR
JO13 T/M SENIOREN

16 STUKS



Bezoekadres: 
Sportpark Parkweg  - Parkweg 6, 3842 AD Harderwijk 

0341 41 26 59  - Info@zwartwit63.nl 

Postadres: 
Zwart Wit ‘63  - Postbus 82, 3840 AB Harderwijk


