Wordt u onze Sponsor?
.. Graag!

Sponsorovereenkomsten
voetbalvereniging ZNC

Hoofdsponsor v.v. ZNC

Wie of wat is ZNC
Op 23 juni 1951 zijn de voetbalclubs uit Noord– en Zuidbroek een fusie aangegaan en
werd v.v. ZNC opgericht.
Nu 60 jaar later heeft v.v. ZNC zich diep geworteld in de samenleving en is het symbool
geworden van clubliefde, eensgezindheid, sportiviteit en vriendschap.
De club is een grote vereniging en telt ruim 400 leden, die zijn onderverdeeld in 7
senioren– en 14 jeugdteams. De seniorenteams spelen zowel op de zaterdag als de
zondag.

Uw sponsoring
Onze ZNC vereniging kan niet bestaan zonder: leden, sponsoren en vrijwilligers.
Sponsoren zijn meer dan welkom en zijn belangrijk voor het bestaan en de kwaliteit van
onze vereniging. Als sponsor van ZNC bereikt u een breed publiek in de drie noordelijke
provincies en u draagt bij aan een duurzame leefbaarheid in de regio.
De inkomsten die hieruit voortvloeien zijn voor de vereniging een belangrijke bron van
inkomsten. De vereniging doet er alles aan om met name veel voor de jeugd te
realiseren. Hiermee lukt het tot nu toe steeds om veel jeugd aan te trekken en deze als
lid te behouden. Verder zijn er altijd veel gelden nodig voor het onderhoud van de
gebouwen en voor voldoende kwalitatieve materialen om de leden hun hobby te laten
beoefenen.
Om sponsoring op lange termijn succesvol te laten verlopen hebben wij een
sponsorbeleidsplan met goede afspraken tussen sponsor en vereniging.

Hoofd sponsorschap van ZNC
De hoofd sponsor steekt de selectie van het 1e elftal compleet in
een nieuw tenue ( shirts, broekjes, kousen, trainingspakken en
sporttassen).
-

Bordreclame langs het hoofdveld (65x600).
Vermelding op het briefpapier van ZNC.
Geluidsreclame bij thuiswedstrijden van het 1e elftal.
Plaatsen naam en logo op de lidmaatschapskaart van leden.
Advertentie op de jaarlijkse verloting (5000 loten).
Advertentie op (full color) veldverloting, bij iedere thuiswedstrijd
van het 1é elftal
Wedstrijdbal voor de eerste competitiewedstrijd.
Inclusief het ZNC mediapakket *

Wij zien het hoofdsponsorschap als maatwerk, waarbij het pakket
aan uw wensen kan worden aangepast.
Duur overeenkomst: drie jaar

Co-sponsor pakketten
Pakket 1
-

2 x bordreclame langs het hoofdveld (65x300 cm).
Advertentie op (full color) veldverloting, bij iedere thuiswedstrijd
van het 1é elftal
Inclusief het ZNC mediapakket *

Eerste jaar € 500,- Daarna € 200,- per jaar
Duur overeenkomst: 3 jaar

Pakket 2
-

Bordreclame langs het veld
Inclusief het ZNC mediapakket *

Eerste jaar € 200,- Daarna € 100,- per jaar
Duur overeenkomst: minimaal 3 jaar

Pakket 2 plus
-

Dubbelzijdig bedrukt bordreclame langs het veld
Inclusief het ZNC mediapakket *

Eerste jaar € 250,- Daarna € 100,- per jaar
Duur overeenkomst: minimaal 3 jaar

* Mediapakket
-

Uw naam en logo op de website én de app van vv ZNC
Uw naam en logo op een groot Lcd-scherm in de kantine met
doorlopende nieuwsbrief en advertenties
Lid ZNC-netwerkclub, exclusief voor en met sponsoren, met o.a.
een periodieke vrijdagavondborrel, evt. met thema’s, etc...
Nieuws over uw bedrijf kan speciaal worden vermeld op de
website én app van ZNC
Vermelding van uw bedrijf op ZNC- Facebook en Twitter
Uitnodiging van de jaarlijkse sponsoractiviteit
Mogelijkheid tot het organiseren van een bedrijfsbezoek bij u op
locatie, opdat men weet wat uw bedrijf zoal te bieden heeft
Mogelijkheid tot een interview “sponsor van de maand”, met
vermelding op de website én de app van ZNC
Mogelijkheid tot extra aanvullende advertenties van speciale
acties/aanbiedingen op prominente plaatsen van de website, app
en het Lcd-scherm van ZNC, tegen een aantrekkelijk tarief.

Duur overeenkomst: 1 jaar, jaarlijks € 125,Duur overeenkomst: minimaal 3 jaar, jaarlijks € 95,-

Wedstrijd sponsor
U sponsort een thuiswedstrijd van het 1e elftal.
- Het aanbieden van de wedstrijdbal.
- Geluidsreclame bij deze wedstrijd.
- Inclusief het ZNC mediapakket *
U wordt wedstrijd sponsor voor € 125,- per wedstrijd.
(Het is mogelijk om voor meerdere wedstrijden per seizoen
wedstrijd sponsor te zijn).

Kledingsponsor
De sponsor steekt het elftal/team in een nieuw tenue/shirt en/of
short.
-

Uw reclame komt op shirt en/of short te staan.
Het team komt samen met u op de foto en in de krant
(tussenklappen) o.v.v. van uw naam
Inclusief het ZNC mediapakket *

Voorbeeld
Elftal
F/E team

Tenue
€ 1150,€ 675,-

Shirt
€ 675,€ 370,-

Short
€ 395,€ 245,-

U betaalt dit bedrag eenmalig en is hiernaast ook mogelijk te
combineren met een andere sponsorvorm.
Duur overeenkomst: 1 jaar

Hebben wij uw interesse gewekt..?
Graag wisselen wij met u van gedachten over wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
Werk aan uw bekendheid en verhoog uw omzet middels een sponsorovereenkomst bij
voetbalvereniging ZNC.

Neem vrijblijvend contact op met een onderstaand persoon om een afspraak te maken.
Geert Strabbing

Tel. 06-50501070 of mail info@strabbing.info

Gerard Jonker

Tel. 06-83995186 of mail jonker_gerard@hotmail.com

Sinus Schuiling

Tel. 06-40269457of mail sinusschuiling@hotmail.com

