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Voorwoord 

 
Als sportvereniging heb je te maken met uitgaven, om deze te kunnen betalen heb je 

inkomsten nodig. Een van de inkomsten binnen een sportverenging is het hebben van 
sponsoren. 
 

Ook bij s.v. Vriendschap zijn sponsors van groot belang. Grote sponsors maar zeker ook de 

kleine sponsors. Want zoals altijd: “vele handen maken licht werk". 

 
In deze sponsormap zijn de mogelijkheden binnen s.v. Vriendschap beschreven. 

Van grote tot kleine sponsors. 
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Kledingsponsor 

 
Als vereniging hebben wij besloten om geen reclame op onze tenues (broekjes en shirtjes) toe 

te staan. 
Voor trainingspakken en tassen geldt dit niet. 
 

Als vereniging hebben wij afspraken gemaakt met sportwinkel SPORT 2000 Banne Sports over 

de toelevering van de kleding van onze vereniging. Omdat wij als vereniging hechten aan het 

eenduidig beeld binnen onze vereniging hebben wij een verenigingslijn bij SPORT 2000 Banne 
Sports. Dit houdt concreet in dat als je bijvoorbeeld een team pakken wil schenken, de 

aankoop en bedrukking via SPORT 2000 Banne Sports gaat. 
 
Als sponsor betaal je bij SPORT 2000 Banne Sports de winkelprijs voor de gewenste artikelen. 

Als vereniging krijgen wij korting op de artikelen, deze korting betaalt SPORT 2000 Banne 

Sports aan de vereniging. Op deze manier steun je als sponsor zowel het team als de 

vereniging. Hierdoor vragen wij als vereniging geen aparte bijdrage voor de sponsering. 
 

Uiteraard verwijzen wij graag naar de overige sponsormogelijkheden binnen onze vereniging. 
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Reclameborden 

 
Doel: een bijdrage geven aan de 

vereniging. 
 
Kosten: € 150,- per jaar (80 x 250) 

(aanmaakkosten eenmalig €150 ex. btw) 

 

Sponsoruiting: Reclamebord langs het veld. 
 

 
 
Advertentie op site 

 
Doel: een bijdrage geven aan de 

vereniging.  
 

Kosten: € 100,- per jaar  
 
Sponsoruiting: Advertentie op de bovenste 

advertentiebanner en in de nieuwsbrief. 

 

www.svVriendschap.nl 
 

Nieuwsbrief 
 

Doel: een bijdrage geven aan de 
vereniging.  

 
Kosten: € 50,- per jaar (aanmaakkosten 
€25,-) 

 

Sponsoruiting: Advertentie in de 

nieuwsbrief. 
 

http://www.svvriendschap.nl/
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Vrienden van VTC 

 
Doel: een bijdrage geven aan de 

vereniging. 
 
Kosten: € 20,- per jaar 

 

Sponsoruiting: Naambordje op het bord in 

de kantine. 
 

Vanuit de “vrienden van VTC” zijn 
verschillende projecten in het verleden 
gefinancierd zoals shirtjes en broekjes. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Vrienden van Vriendschap Turnen 

 

Doel: een bijdrage geven aan de 

vereniging. 
 
Kosten: € 20,- per jaar 

 
Sponsoruiting: Naambordje in de 

nieuwsbrief.
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Wedstrijdsponsor handbal 

 
Doel: een bijdrage geven aan de vereniging. 

 
Kosten: € 35,- per seniorenwedstrijd 
            € 25,- per jeugdwedstrijd 

 

Sponsoruiting: Aandacht op social media bij de wedstrijd. 

 
Wedstrijdsponsor turnen 

 
Doel: een bijdrage geven aan de vereniging. 
 

Kosten: € 35,- per wedstrijd 

      

Sponsoruiting: Aandacht op social media bij de wedstrijd. 


