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Be� e ondernemer,

Namens onze leden en vrijwilligers bedankt 

voor uw interesse in onze vereniging. 

Waarom deze brochure?

Sponsoring is een belangrijk onderdeel in het 

verenigingsleven. Financiële bijdragen in de 

vorm van sponsoring of adve� eren zijn voor 

verenigingen belangrijk om ook in de toekom�  

te kunnen overleven. Dit geldt ook voor S.V. 

Oo� burg.

Om u als potentieël sponsor of adve� eerder 

een commercieël aantrekkelijke tegenpre� atie 

te bieden, hebben we in deze brochure alle 

mogelijkheden en sponsoractiviteiten op een rij 

gezet. Er zijn voldoende mogelijkheden die voor 

u interessant kunnen zijn. Lee�  u geru�  verder.

“Onze sponsoren maken het mogelijk dat 

onze leden van jong tot oud wekelijks hun 

favoriete spo�  beoefenen.”

David Almekinders

Sponsorcommissie S.V. Oo� burg

Wat maakt 
S.V. Oo� burg uniek?

Als centrumvereniging hee�  S.V. Oo� burg altijd 

een belangrijke rol gespeeld op spo�  en sociaal 

gebied in We�  Zeeuws-Vlaanderen. 

S.V. Oo� burg � aat al sinds de oprichting in 1927 

voor gezonde spo� ieve ambities, vriendschap en 

doorzettingsvermogen. Een club waar iedereen 

welkom is, of je nu goed kan voetballen of iets 

minder. Een club waar ouders hun kinderen graag 

laten spo� en. S.V. Oo� burg hee�  op dit moment 

ruim 200 leden waarvan meer dan de hel�  

jeugdleden. 

Op ons spo� park het Velterspark, hee�  

S.V. Oo� burg de beschikking over een eigen 

clubgebouw, kleedkamers, speelvelden, een 

trainingsveld en voor de kinderen een prachtig 

jeugdhonk. Een accommodatie die regelmatig 

vernieuwd en keurig onderhouden wordt door 

onze actieve vrijwilligers.  
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Vrijwilligers 
als basis

S.V. Oo� burg beschikt over een va� e kern 

met actieve vrijwilligers. Zij vormen de spil 

van onze vereniging en zorgen voor de 

begeleiding van (jeugd)leden, het onderhoud 

aan de accommodatie en het organiseren van 

activiteiten. Uiteraard ook dankzij de � eun van 

onze sponsoren. 

Jaarlijks worden de vrijwilligers in het zonnetje 

gezet tijdens een fee� elijke vrijwilligersavond

Maatschappelijk 
betrokken

Eén van de hoofddoelen in het beleid van S.V. 

Oo� burg is jongeren te interesseren in spo� . 

Dit zie je onder andere aan de ‘ik word mini’ 

campagne waar de allerklein� en kennismaken 

met spo�  en voetbal in het bijzonder.

Naa�  het voetbal worden er ook veel 

andere activiteiten georganiseerd zoals een 

jeugdtoernooi of een voetbalquiz

S.V. Oo� burg helpt ook graag anderen door 

de kantine beschikbaar te � ellen aan andere 

verenigingen. Zoals bijvoorbeeld de schaatsclub.

Ook zelf actief voor 
eigen inkom� en

Als vereniging zijn wij onze sponsoren zeer 

dankbaar voor hun � eun maar natuurlijk zetten 

wij ons ook zelf in om, naa�  de contributie van 

de leden, inkom� en te genereren. Zo zijn er de 

Wafelactie, Grote Clubactie, Vriendenloterij e.d. 

waar jaarlijks een aanzienlijk bedrag mee word 

opgehaald en met ‘de Vrienden van S.V. Oo� burg’ 

dragen ook de mee�  trouwe suppo� ers 

financieël hun � eentje bij. 
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Sponsorpakketten

Als S.V. Oo� burg zijn wij van mening dat er 

voor uw bedrijf één of meerdere interessante 

communicatiemogelijkheden zijn.

Wij hopen dat u de voetbalvereniging S.V. 

Oo� burg een warm ha�  toedraagt en dat wij 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan het 

promoten van uw bedrijf. Een win-win situatie 

voor beide. Om het voor u overzichtelijk te houden 

hebben wij verschillende sponsorpakketten 

samenge� eld die u op de volgende pagina’s 

aantre� .

Natuurlijk kunt u ook, in overleg, op een andere 

manier sponsoren dan in deze brochure aan-

gegeven. Wij bespreken graag de mogelijkheden!

PARKING

Veld 1
Veld 2

A

B

BA

KANTINE

BALJUW VELTERSWEG

Bord pakket Zilver

�     Reclamebord rond het veld (C)

�      Naamsvermelding op onze sponsorpagina,       

     gelinkt naar uw eigen bedrijf

Jaarlijkse bijdrage: 250,- Euro *

Bord pakket Brons

�     Reclamebord rond het veld (D)

Jaarlijkse bijdrage: 150,- Euro **

* Ko� en bord en belettering +/- €170,- voor S.V. Oo� burg
** Ko� en bord en belettering +/- €170,- voor sponsor
- Voor al deze pakketten geld: gratis toegang geldig voor 2 personen bij thuiswed� rijd S.V. Oo� burg 1
- Een overeenkom�  wordt voor 3 jaar afgesloten / de aanschaf of het vernieuwen van een reclamebord en/of een vlag wordt 
apa�  doorgerekend. 

B

Bord pakket Diamant
Beperkt beschikbaar

�     Reclamebord bij elektronisch scorebord (A) 

     aan het hoofdveld

�     Naamsvermelding TV scherm in kantine

�     Naamsvermelding op sponsorpagina           

     svoo� burg.nl, gelinkt naar uw bedrijf

�     Mogelijkheid tot plaatsen vlag aan de ingang

    Jaarlijkse bijdrage: € 500,- *  

Bord pakket Goud

�      Reclamebord op prominente plaats (B) 

      aan het hoofdveld 

�     Naamsvermelding TV scherm in kantine

�      Naamsvermelding op onze sponsorpagina,       

     gelinkt naar uw eigen bedrijf

     Jaarlijkse bijdrage: € 350,- *

�     Naamsvermelding op sponsorpagina           

     svoo� burg.nl, gelinkt naar uw bedrijf

C
A

C

D

D
B

C

Huidige plaatsingssituatie

borden rond het hoofdveld

B
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Uw 
bedrijfsnaam 
op onze 
balzuil?

Balsponsor pakket
12x beschikbaar per seizoen

�     Balsponsor voor een thuiswed� rijd van 

Oo� burg 1

�     Bedrijfsnaam op onze balzuil

�     Naamsvermelding via speaker voor aanvang 

van de wed� rijd en op Club.TV

Jaarlijkse bijdrage: 75,- Euro

Kleedkamer pakket
9 kleedkamers beschikbaar

�     Beve� iging van bedrijfslogo naa�  de        

     kleedkamer deur.

�     Bedrijfsnaam zichtbaar bij kleedkamer 

     indeling op de website.

Jaarlijkse bijdrage: 200,- Euro

�     Beve� iging van bedrijfslogo naa�  de        

     kleedkamer deur.

Kledingsponsoring
Beperkt beschikbaar

Kledingsponsoring biedt vele mogelijkheden om 

el� allen te onder� eunen en uw zichtbaarheid te 

vergroten. Dit kan individueel maar ook met een 

collectief van sponsoren. 

S.V. Oo� burg voe�  het merk Hummel. 

Kledingsponsoring is maatwerk, Daarom � aan er 

geen bedragen vermeld. 

Interesse en wilt u meer informatie? 

Neem contact met ons op. We ve� ellen u 

graag over de mogelijkheden

Uw logo komt ook op de teampagina op svoo� burg.nl

Uw bedrijfsnaam bij 
een kleedkamer?
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Jeugdtoernooi 
sponsor

Jaarlijks organiseren we op ons Spo� park 

Velterspark het voetbaltoernooi voor JO-7 

(mini’s), JO-9, JO-11 en JO-13. We verwachten 

deze dag naa�  ongeveer 300 spele� jes, 

ook vele begeleiders en ouders van 

verenigingen uit heel Zeeuws-Vlaanderen 

en België. Daarom is voor u deze dag 

uitermate geschikt om u als bedrijf te laten 

zien. Hiernaa�  hebben wij drie pakketten 

vernoemd die tot de mogelijkheden behoren. 

    

Toernooipakket Brons

�      Bedrijfsnaam wordt 4 maal omgeroepen

�      Logo op wed� rijdprogramma flyers

�      Logo op Club.TV in de kantine continu getoond

�      Ophangen van uw bedrijfsvlag

€ 50,- per toernooi

Toernooipakket Zilver

�      Bedrijfsnaam wordt 8 maal omgeroepen

�      Logo op wed� rijdprogramma flyers

�      Logo op Club.TV in de kantine continu getoond

�      Ophangen van uw bedrijfsvlag

�      Extra uitingen in overleg. ( b.v. positioneren van 

bedrijfsauto aan ingang spo� park )

€ 100,- per toernooi

Toernooipakket Goud
Beperkt beschikbaar

�      Naamsvermelding bij toernooititel

�      Bedrijfsnaam wordt 12 maal omgeroepen

�      Logo op wed� rijdprogramma flyers

�      Logo op Club.TV in de kantine continu getoond

�      Ophangen van uw bedrijfsvlag

�      Extra uitingen in overleg. ( b.v. positioneren van 

bedrijfsauto aan ingang spo� park )

€ 250,- per toernooi
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Bereik svoo� burg.nl
1126 Gebruikers (Google analytics Sep. 2018)

1150 Gebruikers (Google Analytics Okt 2018)

Social media
  Facebook                      550 volgers

  In� agram                      270 volgers

  Twitter                      785 volgers

Google                    gem. 1600 weergaven per maand

Adve� eren bij  
S.V. Oo� burg

Er zijn tal van mogelijkheden tot adve� eren bij 

S.V. Oo� burg. Op onze website, ons TV scherm 

in de kantine, social media of zelfs binnen de 

voetbal.nl app. Hiernaa�  een overzicht van het 

online bereik van een aantal van onze kanalen. 

Voetbal.nl app 
campagne 

�      Uw reclameuiting* door middel van een banner 

binnen de voetbal.nl app

�      ( optioneel ) Eigen account op ons 

sponsorpo� aal via Spo� s-Ads

€ 125,- per kwa� aal. Duur: Flexibel

€ 400,- per jaar. Duur: Flexibel

Club.TV Narrowca� ing

�      Vermelding van uw reclameuiting* gedurende 

het gehele seizoen bij thuiswed� rijden via ons TV 

scherm in de kantine repeterend weergegeven.

�      ( Optioneel ) Eigen account op ons 

sponsorpo� aal via Spo� s-Ads

€ 100,- per kwa� aal. Duur: Flexibel

€ 350,- per jaar. Duur: Flexibel

Website banner 
campagne 

�      Uw reclameuiting* door middel van een banner 

op onze homepage van svoo� burg.nl

�      ( optioneel ) Eigen account op ons 

sponsorpo� aal

€ 150,- per kwa� aal. Duur: Flexibel

€ 500,- per jaar. Duur: Flexibel

* Opmaak adve� entie zelf te leveren door adve� eerder. Opmaak door vereniging mogelijk voor meerprijs.



Contact 
Sponsorcommissie
sponsoring@svoo� burg.nl

Zoals u hee�  gezien, zijn er vele manieren hoe uw 

bedrijf S.V. Oo� burg kan � eunen. Vele bedrijven 

van binnen en buiten de regio gingen u al voor. 

Een complete lij�  met sponsoren vind u op de 

sponsorpagina van onze website.

Nogmaals dank voor uw interesse en graag tot 

ziens rond het veld!
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