
SPONSORGIDSTEAMSPONSORING
• Voorkant shirt:   € 500 per seizoen
• Achterkant shirt:   € 500 per seizoen
• Combi voor- en achterkant:  € 750 per seizoen

1. Voor eerste elftal gelden afwijkende afspraken, onderdeel van hoofdsponsorpakket;
2. Bij twee sponsors (voor- en achterkant) vindt altijd afstemming plaats tussen sponsors; 
3. Vaste contractduur van 4 seizoenen.

RECLAMEBORD
• 3 meter:              € 150 per seizoen;
• 6 meter:              € 250 per seizoen;
• 3 meter ballenvanger:    € 250 per seizoen
• 6 meter ballenvanger:    € 350 per seizoen

1. Minimale contractduur 4 jaar, vervolgens jaarlijks stilzwijgende verlenging;
2. Eerste jaar worden bij sponsor ook maakkosten in rekening gebracht, 

 deze bedragen ca. € ????;
3. Reclamebord wordt na vier jaar eigendom van SC CCW’16.

KLEEDKAMER SPONSOR
• Bordje op kleedkamerdeur en planbord:    € 150 per seizoen

1. Minimale contractduur 4 jaar, vervolgens jaarlijks stilzwijgende verlenging

ADVERTENTIE IN CLUBBLAD “CONTACT”

Hele pagina:  € 350
Halve pagina:         € 250
Kwart pagina:   € 180
Achtste pagina:  € 90

1. Vaste contactduur van 1 jaar;
2. Betreft een advertentie in full color;
3. Contact verschijnt ong. 6  keer per jaar, 

oplage van 600 stuks;
4. Verspreiding onder alle leden, sponsors 

en overige stakeholders.



SPONSORING LOONT!

SV CCW’16 
IS EEN 

JONGE, DYNA-
MISCHE FUSIEVERENIG-
ING, VOORTGEKOMEN 
UIT SV CUPA EN SV 
WILP. DEZE FUSIE IS OP 
16 JUNI 2016 OFFICIEEL 
BEKLONKEN EN SINDS-
DIEN IS SV CCW’16 ÉÉN 
VAN DE GROOTSTE OM-
NIVERENIGINGEN VAN 
DE GEMEENTE VOORST. 
WIJ ZIJN EEN OMNIV-
ERENIGING MET GYM-
NASTIEK, VOLLEYBAL 
EN VOETBAL ONDER 
ÉÉN PARAPLU.

SV CCW’16 ziet sponsoring 
als een samenwerking die 
gericht is op het bereiken 
van een win-winsituatie 
voor zowel sponsor als 
de sportvereniging. Door 
onze sponsors zijn wij in 
staat om onze visie en dus 
onze missie om te zetten in 
daden. Door de financiële 

steun zijn wij in staat om 
onze technische begeleiding 
op hoog niveau te houden, 
vele (jeugd)activiteiten 

te organiseren en onze 
accommodatie op peil te 
houden.
Onze doelstelling daarbij is:
Het maximaliseren van 
de sponsorinkomsten ten 
behoeve van SV CCW’16, 
door een beleid te voeren 
dat er op gericht is om een 
langdurige en waardevolle 
relatie met sponsors op te 
bouwen.

Eens per jaar wordt er 
ook een sponsoravond 
georganiseerd. Onder het 
genot van een hapje en 
een drankje komt u van 
alles te weten over onze 
sportvereniging. 

Het is onze insteek om 
tot een avondvullend 
programma te komen.
Wanneer u geïnteresseerd 

bent in het sponsoren 
van onze vereniging zijn 
er vele opties mogelijk. 
Denk bijvoorbeeld 
aan shirtsponsoring, 
reclameborden of een 
advertentie in ons 
veelgeprezen clubblad. 

Hieronder vindt u een 
overzicht van de 
mogelijkheden. 
Uiteraard is er altijd 
de mogelijkheid 
om tot maatwerk 
te komen. Neem 
gerust contact 
met ons op via: 
sponsoring@
svccw.nl

“SV CCW’16 is een jonge,  
dynamische fusievereniging, 

voortgekomen uit  
SV Cupa en SV Wilp”

SV 
CCW’16 

de op-één-
na-grootste 

sportvereniging 
van de 

gemeente 
Voorst.


