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Sponsormogelijkheden:
Elk bedrijf heeft haar eigen specifieke kenmerken, en elke ondernemer heeft zijn of haar
specifieke wensen of ideeën. Ook het sponsorbudget is per bedrijf of instantie verschillend.
De voetbalvereniging Bareveld heeft daarom vele sponsormogelijkheden.
Onderstaand geven wij een opsomming van de sponsormogelijkheden bij Bareveld. Deze
opsomming hoeft niet als compleet beschouwd te worden. Suggesties van uw kant zijn
welkom.

Mogelijkheden:







Reclame op wedstrijdkleding of sporttassen.
Verbinden van de sponsornaam aan één van onze toernooien.
Sponsoring veldverloting.
Informatie/reclame in programma/toernooiboekjes.
Plaatsen van reclamebord langs het speelveld.
Sponsoring wedstrijdballen.
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 Reclame op wedstrijdkleding of sporttassen:
Het te sponsoren wedstrijdtenue wordt voorzien van de reclametekst die de sponsor wenst.
De kleding wordt eigendom van de vereniging.
De sponsor krijgt een ingelijste foto van een door hem gesponsord team aangeboden.
Tevens zal de foto gepubliceerd worden in de plaatselijke kranten (De Koerier en de
Veendammer).
Bij de sponsorsom zitten inbegrepen 15 shirts, 15 sportbroekjes,
1 keepershirt plus broek, keeperhandschoenen en een sporttas.
De tenue’s worden genummerd.
Ook de te sponsoren sporttas wordt voorzien van de reclametekst die de sponsor wenst. De
sporttassen worden eigendom van de vereniging.
Ook hier krijgt de sponsor een ingelijste foto van een door hem gesponsord team
aangeboden. Tevens zal de foto gepubliceerd worden in de plaatselijke kranten (De Koerier
en de Veendammer).
Voor de kosten zie brochures sportzaak. (Kosten zijn afhankelijk van merk/uitvoering
kleding.)
Er worden contracten afgesloten voor 3 seizoenen.

 Verbinden van de sponsornaam aan één van onze toernooien:
Er zijn binnen onze vereniging diverse toernooien. Waaronder seniorentoernooi (veld),
jeugdtoernooi (veld/zaal). Hier kan men een sponsornaam verbinden.
Hiervoor zullen de mogelijkheden en tarieven in overleg bepaald worden.
 Sponsoring veldverloting:
Het is mogelijk om een advertentie op de veldverloting te laten plaatsen.
Er worden ongeveer 200 loten per wedstrijd verkocht.
Voor deze advertentie mogelijkheid geldt, dat de tarieven in overleg bepaald worden.
 Informatie/reclame in programma/toernooiboekjes:
Het is mogelijk om een advertentie te plaatsen in een programmaboekje van een toernooi.
Denk hierbij aan een seniorentoernooi (veld), jeugdtoernooi (veld/zaal).
Voor deze advertentie mogelijkheid geldt, dat de tarieven in overleg bepaald worden
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 Plaatsen van reclamebord langs het speelveld:
Sportveldreclame op het sportpark van Bareveld is een doeltreffende manier van reclame
voeren.
Het hoofdveld, met aangrenzend clubhuis, wordt niet alleen gebruikt voor het houden van
wedstrijden, maar ook voor toernooien en diverse andere activiteiten. (volleybaltoernooi,
Koninginnedag e.d)

Algemeen:
De borden hebben een vaste lengte van 2.50 meter. Dit is tevens de minimaal te huren
reclameruimte.
De reclameborden blijven eigendom van de vereniging.
Er worden contracten afgesloten van 3 of 5 jaar.

Bij de huurprijs zijn inbegrepen:
 De kosten van het bord. (trespa)
 De maakkosten van de tekst en het aanbrengen hiervan. (1ste jaar)
 Het jaarlijkse onderhoud.
 Gratis lidmaatschap van Bareveld gedurende de contractjaren, dat recht geeft op
gratis toegang bij alle thuiswedstrijden en activiteiten van Bareveld.
Er is keuze uit diverse ondergrond kleuren, tekstkleuren, lettertypen en teksthoogtes.
(Indien gewenst zijn er logo’s mogelijk)

Huurprijzen reclameborden:

Belettering:

Reclamebord eerste jaar:
(incl. kosten bord + belettering)

€ 250

De daarop volgende jaren:
(per seizoen. Seizoen gerekend
van augustus tot augustus.)

€ 75

Wanneer de sponsor zelf een bord aanlevert, dan zijn de kosten
€ 75 per seizoen.
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 Sponsoring wedstrijdballen:
Een wedstrijdbal wordt aangeboden voor een thuiswedstrijd van het 1 ste elftal.
Kosten wedstrijdbal:

€ 50

 Hiervan komt een vermelding te hangen in de kantine. (Het gehele seizoen.)
 Tijdens de desbetreffende thuiswedstrijd komt er een vermelding op de loten en
uitslagenbord.
 Naam van de sponsor zal voor aanvang en in de rust van de wedstrijd worden
omgeroepen.
 Uitnodiging sponsor voor desbetreffende wedstrijd.
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