Sponsoring S.V. Loosduinen

Vanaf deze kant willen wij u informeren over de activiteiten van de sponsorcommissie van S.V. Loosduinen
De commissie houdt zich o.a. bezig met het binnenhalen van sponsoren c.q. partners. De onderstaande
sponsormogelijkheden zijn o.a. mogelijk bij S.V. Loosduinen

Kledingsponsoring
Sponsor seniorelftal;
De kosten voor de sponsoring van een wedstrijdtenue t.b.v. een senioren elftal bedraagt € 500,00 per seizoen.
Dit bedrag is gebaseerd op een sponsorovereenkomst van drie jaar.
Het elftal wordt voorzien van een wedstrijdtenue bestaande uit 15 broekjes, 15 paar kousen en 15 shirts conform
huisstijl S.V. Loosduinen alsmede één tenue (broek, sokken en shirt) t.b.v. de keeper.
Het tenue wordt in één kleur bedrukt met het bedrijfs-, of naamlogo van de sponsor.
Bedrukking in meerdere kleuren is mogelijk, meerprijs op aanvraag.
Sponsor levert het logo aan, de vereniging draagt zorg voor de bestelling en bedrukking.
Vervanging van kleding als gevolg van slijtage zijn voor rekening van S.V. Loosduinen.
De sponsor ontvangt één factuur voor de gehele looptijd of per seizoen een factuur.

Sponsor jeugdelftal:
De kosten voor de sponsoring van een wedstrijdtenue t.b.v. een jeugdelftal bedraagt;
Leeftijdscategorie: JO-19, JO17, JO15, JO13 € 500,00 per seizoen.
Leeftijdscategorie: JO-12, JO11, JO10, JO9, JO8 € 350,00 per seizoen.
Dit bedrag is gebaseerd op een sponsorovereenkomst van drie jaar.
Het elftal wordt voorzien van een wedstrijdtenue bestaande uit;
- Leeftijdscategorie: JO-19, JO17, JO15, JO13:
15 broekjes, 15 paar kousen en 15 shirts conform huisstijl S.V. Loosduinen alsmede één tenue
(broek, sokken en shirt) t.b.v. de keeper.
- Leeftijdscategorie: JO-12, JO11, JO10, JO9, JO8,JP7
maximaal 11 broekjes, 11 paar kousen en 11 shirts conform huisstijl S.V. Loosduinen alsmede één tenue
(broek, sokken en shirt) t.b.v. de keeper.
Het tenue wordt in één kleur bedrukt met het bedrijfs-, of naamlogo van de sponsor.
Bedrukking in meerdere kleuren is mogelijk, meerprijs op aanvraag.
Sponsor levert het logo aan, de vereniging draagt zorg voor de bestelling en bedrukking.
Vervanging van kleding als gevolg van slijtage zijn voor rekening van S.V. Loosduinen.
De sponsor ontvangt in overleg één factuur voor de gehele looptijd of per seizoen een factuur.

Sponsoring voor teams met trainingspakken, inloopshirts en tassen enkel in overleg met de sponsorcommissie.
Eigen aanschaf en/of productie is niet toegestaan. Alle kleding en tassen worden in bruikleen gegeven aan spelers
en blijven eigendom van S.V. Loosduinen.
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Balsponsor thuiswedstrijd S.V. Loosduinen 1:
Tijdens het voetbalseizoen bestaat er een mogelijkheid om op te treden als balsponsor bij een thuiswedstrijd van
S.V. Loosduinen 1.
Iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal staat er een bedrijf centraal. Kosten: € 80,-Uw naam wordt vermeld in de voorschouwing van de wedstrijd, zichtbaar op een bordje in de kantine gedurende het
seizoen, vermelding op de website en er wordt gevoetbald met een door u geschonken bal.

Reclamebord hoofdveld S.V. Loosduinen:
Indien u iets voor onze vereniging wilt doen en tevens uw bedrijf wilt promoten, is het plaatsen van een reclamebord
langs het hoofdveld een mogelijkheid.
Ondergrond : Naar keuze
Opdruk :
Logo en tekst in één kleur van het bedrijf (meer kleuren tegen meerprijs mogelijk)
Kosten:
Langs het hoofdveld afmeting 300 x 0,76 cm, trespa, bedragen de kosten € 300,- per jaar
waarbij veelvouden van 300 cm mogelijk zijn.
Looptijd van het contract is minimaal 3 jaar. De kosten voor het maken van het reclamebord € 250,00 zijn voor
rekening van S.V. Loosduinen.
De sponsor levert het format aan, de vereniging zorgt voor een voorbeeld. Na akkoord vindt bestelling en plaatsing
door S.V. Loosduinen plaats.
Sponsorvermelding scorebord:
Langs het hoofdveld staat op een prominente plaats het scorebord van S.V. Loosduinen.
Hierbij is het mogelijk om naamsvermelding te krijgen op een reclamebord op dit scorebord.
Afmetingen ca. 250 x 0,60 cm. De jaarlijkse kosten bedragen hiervoor € 500,00 per reclamebord.
De kosten voor het maken van het reclamebord € 250,00 zijn voor rekening van S.V. Loosduinen.
Overeenkomst wordt voor een periode van 3 jaar afgesloten.
Sponsorvermelding op lichtmastbord:
Rond het hoofdveld staan 6 lichtmasten. Op 3 van deze masten biedt S.V. Loosduinen de mogelijkheid om uw
bedrijfsnaam duidelijk en zichtbaar uit te dragen. Op elk van deze mast wordt een bord geplaatst van ca. 200 x 160
cm. Hierbij is het mogelijk om met meerdere bedrijven één bord te sponsoren. Natuurlijk is het ook mogelijk om de
bedrijfsnaam van één bedrijf te vermelden.
De jaarlijkse kosten per lichtmast bedragen € 500,00 per lichtmast. Genoemde bedragen zijn van toepassing op een
overeenkomst van 3 jaar. De kosten voor het maken van het reclamebord € 250,00 zijn voor rekening van S.V.
Loosduinen.
Adverteerders website
Om adverteerder te worden betaalt u € 80,– per jaar. Hier krijgt u het volgende voor terug:
– bedrijfslogo op de website van de website met link naar eigen website
Vrienden van SV Loosduinen
Om lid te worden van de “Vrienden van S.V. Loosduinen” betaalt u € 50,– per jaar.
Hier krijgt u het volgende voor terug:
– naamsvermelding op het bord “Vrienden van Loosduinen” in de kantine
– naamsvermelding op de website
De binnenkomende gelden van “Vrienden van S.V. Loosduinen” worden in overleg met een afvaardiging van
Vrienden van S.V. Loosduinen en het bestuur enkel besteed aan investeringen in het algemeen belang van de
vereniging.
Vlaggen
Rondom het hoofdveld is het mogelijk om uw bedrijfsvlag te laten wapperen.
De kosten hiervoor bedragen per jaar € 100,00. Minimale looptijd is drie jaar.
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Sponsorpakketten

Sponsorpakket 1: Vriend/Vriendin van Loosduinen
- sponsorwedstrijdbal gedurende 3 seizoenen (normaal € 80,00 per seizoen, totaal € 240,00)
- vlag rond het hoofdveld van S.V. Loosduinen (normaal € 100,00 per seizoen, totaal € 300,00)
- naamvermelding op website (normaal € 80,00 per seizoen, totaal € 240,00)
- reclamebord gedurende 3 seizoenen (normaal per seizoen 300,00 totaal € 900,00)
Totaal sponsorpakket Vriend van Loosduinen € 1.500,00
(normaal € 1.680,00 nu voor U bespaart hiermee € 180,00)

Sponsorpakket 2: Partner van Loosduinen
- sponsorwedstrijdbal gedurende 3 seizoenen, normaal € 80,00 per seizoen, totaal € 240,00
- vlag rond het hoofdveld van S.V. Loosduinen, normaal € 100,00 per seizoen, totaal € 300,00
- naamvermelding op website, normaal € 80,00 per seizoen, totaal € 240,00
Totaal sponsorpakket Vriend van Loosduinen € 650,00
(normaal € 780,00 nu voor U bespaart hiermee € 130,00)

S.V. Loosduinen is een club die aan sportiviteit, maatschappelijk en prestaties door de jaren heen een eigen, hoge
kwaliteit heeft gegeven. Een club, die daarmee een toonaangevend niveau binnen het amateurvoetbal heeft bereikt
en grote naamsbekendheid heeft verworven onder de vele liefhebbers van voetbal. Een club, die het de moeite
waard maakt om er de naam van uw bedrijf aan te verbinden.
Het bovenstaande zijn een aantal faciliteiten om uw naamsbekendheid uit te dragen. Mocht u als sponsor zelf
ideeën hebben, dan willen wij deze graag met uw bespreken.
Indien u wilt sponsoren of meer informatie wilt, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om per e-mail te reageren
of u kunt contact opnemen met Leo Hartman telefoonnummer 06-53745962 of secretaris@svloosduinen.nl of kijk op
onze website voor meer informatie www.svloosduinen.nl
*) alle vermelde bedragen zijn excl. btw
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