
Sponsorbrochure SportClub Den Dungen, September 2020  Pagina 1 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



Sponsorbrochure SportClub Den Dungen, September 2020  Pagina 2 
 

 
Voorwoord  
 
Sponsoring is een onmisbaar fenomeen en kostbaar bezit in de sportwereld. Dus ook voor 
onze vereniging SportClub Den Dungen. Met een sterk groeiend aantal leden is SportClub 
Den Dungen een bloeiende vereniging die zich richt op de toekomst en daarbij het sociale en 
menselijke aspect niet uit het oog verliest.  Tevens vervult zij een maatschappelijke rol in 
gezamenlijke verantwoordelijkheid met iedereen die zich met onze vereniging verbonden 
voelt. 
 
SportClub Den Dungen heeft een aantal belangrijke doelen: 

• Handhaving en streven naar promotie in hun klasse. 

• Sportieve prestaties van alle teams door middel van professionele begeleiding. 

• Plezier in het spel bij alle teams.                                                                                                                                                                
 
Door de stijgende kosten, de economische crisis, en het verder dichtdraaien van de 
subsidiekranen van de overheid is ook SportClub Den Dungen nog meer afhankelijk 
geworden van inkomsten uit externe bronnen. 
 
Daarom hebben wij voor een belangrijk deel de hulp nodig van sponsoren. De 
sponsorcommissie van SportClub Den Dungen voelt zich verantwoordelijk voor de bijdrage, 
die deze personen c.q. bedrijven leveren aan onze vereniging, om onze leden te kunnen 
laten trainen en sporten. Daarom voelt zij zich geroepen om ervoor te zorgen dat deze 
sponsoren zich trots gaan voelen en bij onze vereniging willen horen.  
Wij hopen in het komende seizoen, door middel van reclame, naamsbekendheid, 
activiteiten, sportiviteit, resultaat en gezellig samenzijn een wezenlijke bijdrage te leveren 
hieraan.  
Het pakket van sponsormogelijkheden is zodanig divers, dat voor uw bedrijf altijd de 
passende combinatie te vormen is.  
 
Verder hopen wij, dat door het samenkomen van onze sportende pupillen, junioren en 
senioren, enthousiaste familieleden en bezoekers, gezellige relaties en collega-ondernemers, 
een hechte band gesmeed wordt.  
Wij als sponsorcommissie heten jullie allen van harte welkom bij SportClub Den Dungen. 
 
Sponsorcommissie SportClub Den Dungen. 
 
 
 
PS  In deze brochure vindt u de diverse sponsormogelijkheden. Graag nemen we de diverse 
mogelijkheden in een persoonlijk gesprek met u door. Samen met u maken we dan een 
passend sponsorpakket.  
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Sponsormogelijkheden 
 

Onderstaand treft u informatie aan met betrekking tot de diverse mogelijkheden van 
sponsoring. 
 
Hoofdsponsor 
Het hoofdsponsorschap wordt aangegaan voor een termijn van 3 jaar en wordt in overleg 
volledig op maat ingericht.   
 
Jeugdsponsor 
Het jeugdsponsorschap wordt aangegaan voor een termijn van 3 jaar en wordt in overleg 
volledig op maat ingericht. Het hiermee gepaard gaande geldbedrag komt uitsluitend ten 
goede aan jeugdzaken.  
 
Elftalsponsor 
Een elftalsponsor is bereid voor een termijn van 3 jaar één van de elftallen, met uitzondering 
van het eerste elftal, te voorzien van kleding. Aan een elftal kunnen maximaal 3 sponsoren 
worden verbonden.  
 
 

 
 
 
 
Looptijd 
Elk contract wordt afgesloten voor een minimale periode van 3 jaar. 
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Kledingmogelijkheden voetbal 
                                                                                                          

 Aantal 11 Aantal 16 

Tenues € 550,00 € 725,00 

Trainingspakken € 650,00 € 900,00 

Tenues en trainingspakken € 1.175,00 € 1.575,00 

Voetbaltassen € 325,00 € 550,00 

Tenues, trainingspakken en 
voetbaltassen 

€ 1.475,00 € 2100,00 

Inloopshirts € 175,00 € 250,00 

 
Prijzen zijn exclusief BTW en inclusief opdruk club- en sponsorlogo in 1 kleur (wit) en  
Inclusief tas voor de kleding.  
 
De aantallen zullen in overleg worden vastgesteld; meestal 10+1 (11) of 15+1 (16) 
De clubkleuren van SportClub Den Dungen afdeling voetbal zijn verplicht groen-wit, voor 
trainingspakken groen-zwart en voor tassen zwart.  
Eventuele aanpassingen zullen verwerkt worden in de prijsstelling. 
  
Kledingmogelijkheden korfbal 
 

 Aantal 11 

Tenue pupillen / junioren € 650,00 

Tenue senioren € 700,00 

Trainingspakken pupillen/junioren € 600,00 

Trainingspakken senioren € 650,00 

Tassen pupillen / junioren € 325,00 

Tassen senioren € 375,00 

 
Prijzen zijn exclusief BTW en inclusief opdruk club- en sponsorlogo in 1 kleur (wit) en 
inclusief tas voor de kleding.  
De clubkleuren van SportClub Den Dungen afdeling korfbal, zijn verplicht groen-zwart. 
 
Reclameborden 
De standaardafmeting van een reclamebord is 3.05 m lang en 0,61 m hoog. 
De borden zijn gemaakt van weersbestendige materialen ( HPL plaat en gesloten 
ophangsysteem van goede kwaliteit) en zijn voorzien van duidelijke teksten en bedrijfslogo’s. 
De éénmalige aanmaak- en leveringskosten zijn voor rekening van de sponsor, 
en zullen gefactureerd worden door SportClub Den Dungen, nu € 220,00 exclusief btw. 
De bevestigings- en onderhoudskosten zijn voor rekening van SportClub Den Dungen. 
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Kosten reclamebord: 
 

Aantal Prijs 

1 bord € 125,00 

2 borden € 225,00 

3 borden € 325,00 

4 borden € 425,00 

 
Prijzen van de reclameborden zijn per jaar en exclusief BTW, voor de contractduur van 3 
jaren.   
 
Meshdoeken 
De standaardafmeting van een meshdoek is 5 m lang en 1 m hoog van een goede kwaliteit 
doek en zijn voorzien van duidelijke teksten en bedrijfslogo’s.  
De éénmalige aanmaak- en leveringskosten zijn voor rekening van de sponsor, 
en zullen gefactureerd worden door SportClub Den Dungen, nu € 150,00 exclusief btw. 
De bevestigings- en onderhoudskosten zijn voor rekening van SportClub Den Dungen. 
 
Kosten meshdoeken: 
 

Aantal Prijs 

1 meshdoek € 250,00 

2 meshdoeken € 450,00 

 
Prijzen van de meshdoeken zijn per jaar en exclusief BTW, voor de contractduur van 3 jaren.   
 
Adverteren op de website. 
Adverteerders kunnen voor een periode van één jaar advertentieruimte kopen  
Op de website van SportClub Den Dungen (inclusief sponsorlink).  
 

Aantal keer te zien Prijs 

Homepage + sponsorlink € 55,00 

Homepage + nieuwsoverzicht + sponsorlink € 110,00 

Homepage + nieuwsoverzicht + wedstrijden 
& uitslagen + sponsorlink 

€ 220,00 
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Adverteren op het digitale sponsorscherm in de kantine 
 
Adverteerders kunnen voor de periode van één jaar advertentieruimte kopen 
op het sponsorscherm in de kantine. Het sponsorscherm is goed zichtbaar in de kantine en 
zal ingeschakeld zijn op wedstrijddagen. 
Advertentie zal in overleg met sponsor worden gemaakt, en de kosten hiervan bedragen 
€ 125,00 per jaar exclusief BTW.  
 
Vrienden van SportClub  Den Dungen 
 
Met de vrienden van SportClub Den Dungen bieden wij iedereen de mogelijkheid om 
voor een gering bedrag uw warm hart te tonen. Het minimum tarief is €  50,00 maar 
“vrienden” zijn uiteraard vrij met een hoger bedrag SportClub Den Dungen te steunen.  
Een bordje met uw naam komt op het daarvoor bestemde bord in de kantine te hangen. 
Voor particulieren is het bedrag inclusief BTW en voor ondernemers exclusief BTW.  
 
Sponsoring van evenementen 
Wanneer een sponsor bereid is aan een bepaalde activiteit van onze sportclub een bijdrage 
te willen leveren is dit uiteraard mogelijk. Sponsoren die levering in natura willen verrichten, 
kunnen hierdoor ook als sponsor worden aangemerkt. De waarde van deze levering kan 
omgezet worden in een passend sponsorpakket. Uiteraard zal een en ander in overleg met 
de sponsor concreet gemaakt worden.  
 
Sponsoring zonder tegenprestatie (donatie) 
Zonder tegenprestatie is er in principe geen sprake van sponsoring. We leveren in dat geval 
geen tegenprestaties en hebben het hier dan ook over donaties. Dit betekent dan ook dat 
we per situatie, in overleg met de donateur, zullen afspreken op welke manier invulling 
gegeven kan worden aan een eventuele donatie.  
 
Sponsoring op maat 
In overleg met de sponsor worden hiervoor de mogelijkheden besproken en wordt bepaald 
welke financiële vergoeding hier tegenover komt te staan.  
 
Contract 
Alle contracten worden afgesloten met SportClub Den Dungen. 
Het doel van de sponsorcommissie is SportClub Den Dungen te voorzien van extra financiële 
middelen ten behoeve van sportieve en recreatieve faciliteiten. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie  
van SportClub Den Dungen.  
 
E-mail: sponsoring@scdendungen.nl 
Tel.nr: 06-53178329, Henk van Gestel  

 
 


