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OVER DE CLUB
SVC2000 is als fusieclub opgericht op 1 juli 2000. Op deze datum fuseerden “Katholieke
Sportvereniging Swift” (Swift) en “Sport Vereniging Victoria Roermond” (Victoria). Deze fusie
vond plaats in het kader van de herstructurering van sportaccommodaties in Roermond.

Anno 2022 is SVC2000 een club die veel diverse leden herbergt uit verschillende wijken uit
Roermond. De meeste leden van SVC2000 komen naast Maasniel ook uit de Roermondse
stadsdelen Hoogvonderen en Donderberg. In totaal heeft de club 600+ spelende leden.

De club heeft een belangrijke sportieve doelstelling en wil in de competitie zo hoog mogelijk
voetballen met de standaardteams. Maar net zo belangrijk is dat elk lid zich thuis voelt bij de
vereniging en met veel plezier zijn of haar sport kan bedrijven. Het eerste elftal van SVC2000
speelt – op moment van schrijven – haar wedstrijden in de 3e klasse van het Nederlandse
voetbal (seizoen ‘22/’23).

Kijkend naar de diversiteit en de hoeveelheid van leden, kan dit een omvangrijke potentiële
doelgroep zijn voor uw bedrijf. Een goede reden om door middel van bijvoorbeeld een
(financiële) bijdrage de club te sponsoren.

DOEL SPONSORCOMMISSIE
Het doel van de sponsorcommissie van SVC2000 is het genereren van externe geldstromen ter
ondersteuning van sportieve en recreatieve activiteiten van de club.

Wij willen op deze wijze naast de contributiegelden en subsidies een extra geldstroom
bewerkstelligen die bijdraagt aan het realiseren van de sportieve en maatschappelijke
ambities: het aanbieden van een zinvolle besteding van hun vrije tijd aan de voetballende jeugd
in de omgeving van SVC2000 (Roermond en omstreken).

Door op zoek te gaan naar nieuwe manieren van sponsoruitingen willen we het huidige
sponsorbestand laten groeien. Daarnaast is het belangrijk om de huidige sponsoren meer te
binden en te behouden voor de vereniging.

TEGENPRESTATIES SVC2000
Sponsoren zijn enorm belangrijk voor de club. Zonder sponsoren zou een club zoals SVC2000
niet kunnen bestaan. Vandaar dat we aan al onze sponsoren graag verschillende
tegenprestaties willen bieden om zo onze club te blijven steunen. Welke tegenprestaties er
precies zijn, zullen we per sponsorpakket behandelen.
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RICHTLIJNEN SPONSORING

1. Vooraf, ongeacht de vorm van sponsoring, dient er altijd overleg te zijn met de

commissie Sponsoring & PR van SVC2000. Dit zodat de commissie op gepaste wijze
aandacht kan geven aan de sponsoring, de sponsor kan bedanken en dat de sponsoring
– in overleg – goed afgehandeld kan worden. Hiervoor kan contact opgenomen worden
met sponsoring@svc-2000.nl of door een van de volgende personen aan te spreken:

Guillaime Janssen Ron Wouters

Glenn Huybregts Noud Voestermans

Quin de Jong Ad Jereskes

2. Indien na het contact met de commissie Sponsoring & PR er een overeenstemming is
bereikt met de sponsor, dient de sponsor ervoor te zorgen dat de commissie in bezit
komt van het logo/sponsor-uiting. Het logo dient in één van de volgende bestanden
aangeleverd te worden: AI / EPS. Dit om de kwaliteit van het logo/sponsor-uiting te
waarborgen. Dit kan middels een mail naar sponsoring@svc-2000.nl

3. In het geval van teamkleding, kan er contact opgenomen worden met
kleding@svc-2000.nl met de gewenste bestelling. Vanuit de club zal dan een bestelling
worden geplaatst en na levering de producten bij de gewenste persoon worden
afgeleverd.
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SPONSORPAKKETTEN
De sponsorcommissie van SVC2000 heeft de volgende sponsorpakketten samengesteld voor
haar toekomstige sponsoren. Elk sponsorpakket zal nader toegelicht worden op de volgende
pagina's van dit sponsorplan.

BORDSPONSOR HV RECLAMEZUIL SPONSORLOTERIJ

€ 150,- PER JAAR € 100,- PER JAAR € 250,- PER LOT

TEAMSPONSOR ADVERTEREN IN KANTINE ALTERNATIEVE SPONS.

EENMALIG
VANAF ~ € 500 € 25 PER MAAND N.T.B.
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BORDSPONSOR HOOFDVELD
De contracttermijn is drie jaar en kan telkens met een jaar worden verlengd. De kosten van het
contract zijn vanaf € 150,- per jaar. Het gaat hier om een bord langs het hoofdveld van
SVC2000 op Sportpark De Wijher.

Naast het fysieke bord zal er ook een digitale vermelding komen op de website van SVC2000
en op de TV in de kantine.

Omdat we onze sponsoren graag in het zonnetje willen zetten, maken we een social media post
over onze nieuwe bordsponsor, waar de sponsor zichzelf kort kan introduceren middels een
stukje tekst.

Tot slot, ben je als bordsponsor iedere wedstrijd van het eerste elftal welkom om te komen
kijken.

TEGENPRESTATIES

➔ Bord langs het hoofdveld
➔ Vermelding + link op website
➔ Post op social media
➔ Vermelding op TV in kantine
➔ Deelname jaarlijkse sponsoractiviteiten

INTERESSE?
Neem contact op met sponsoring@svc-2000.nl voor meer informatie.
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BORDSPONSOR RECLAMEZUIL
De contracttermijn is drie jaar en kan telkens met een jaar worden verlengd. De kosten van het
contract zijn vanaf € 100,- per jaar. Het gaat hier om een bord op de reclamezuil, grenzend aan
het fietsenrek van SVC2000 op Sportpark De Wijher.

Naast het fysieke bord zal er ook een digitale vermelding komen op de website van SVC2000
en op de TV in de kantine.

Omdat we onze sponsoren graag in het zonnetje willen zetten maken we een nieuwsbericht op
de website, waar de sponsor zichzelf kort kan introduceren middels een stukje tekst.

TEGENPRESTATIES

➔ Bord reclamezuil naast fietsenrek
➔ Logo + link op website
➔ Post op social media
➔ Logo op TV in kantine
➔ Deelname jaarlijkse sponsoractiviteiten

INTERESSE?
Neem contact op met sponsoring@svc-2000.nl voor meer informatie.
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LOT SPONSORLOTERIJ
Voor € 250,- doe je mee in de jaarlijkse sponsorloterij voor de plek op de borst van het eerste
elftal. Het gaat hier om een eenmalige bijdrage per lot. Aan het begin van het seizoen wordt de
nieuwe shirtsponsor van het eerste elftal geloot door een onafhankelijk persoon. Ben jij de
winnaar? Dan sta je het hele seizoen op de borst van ons vlaggenschip.

Als dank voor het meedoen zullen we een reclamebord langs het hoofdveld plaatsen met de
vermeldingen van de deelnemers van de loterij. Deze zal gedurende het hele seizoen blijven
hangen. Daarnaast krijgen de deelnemers ook een mooie, prominente plek in de kantine.

Omdat we onze sponsoren graag in het zonnetje willen zetten maken we een nieuwsbericht op
de website en een social media bericht over deze loterij met daarin alle deelnemers.

Tevens worden alle sponsor-loterij deelnemers minimaal een weekend in het seizoen vermeld
op social media als ‘weekend sponsor’. Hierbij wordt het logo zichtbaar verwerkt in
aankondigingen, uitslagen en overige wedstrijd gerelateerde berichten die in dat weekend
plaatsvinden.

TEGENPRESTATIES

➔ Lot in de loterij (1 v/d 20)
➔ 1 jaar op bord langs hoofdveld
➔ Prominente plek in kantine
➔ Post op social media
➔ Vermelding op website
➔ Lijst van weekend-sponsoren
➔ Teamfoto eerste met logo bedrijf
➔ Deelname jaarlijkse sponsoractiviteiten

INTERESSE?
Neem contact op met sponsoring@svc-2000.nl voor meer informatie.
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TEAMSPONSOR
Als teamsponsor verzorg je voornamelijk de aanschaf van de shirts waarin het team speelt. De
prijzen voor shirts zijn verschillend per categorie en veranderen wel eens in het geval dat er
een shirt meer of minder besteld worden. Voordat de shirts besteld worden, zal de exacte prijs
gecommuniceerd worden!

TEAM AANTAL SPELERS RUGNUMMERS? BEDRAG

O8 / O9 / O10 / O11 9 + 1 keeper Nee ~ € 500

O13 / O14 / O15 / O16
/ O17

15 + 1 keeper Optioneel ~ € 800

O18 / O19 16 + 1 keeper Ja ~ € 850

Senioren 16 + 1 keeper Ja ~ € 850

* prijzen zijn inclusief BTW

Ook is het mogelijk om een compleet tenue, trainingspakken en/of tassen te sponsoren. Voor
verdere specificatie hiervan, neem graag contact op met onderstaand e-mailadres.

Omdat we onze sponsoren graag in het zonnetje willen zetten maken we een teamfoto voor op
social media over de sponsoring van de teamshirts. Deze teamfoto krijgt de sponsor ook fysiek
in een frame ingelijst.

TEGENPRESTATIES

➔ Vermelding op shirts (minimaal 3 jaar lang)
➔ Vermelding op website (teampagina)
➔ Teamfoto met sponsorvermelding op social media
➔ Teamfoto ingelijst
➔ Deelname jaarlijkse sponsoractiviteiten

INTERESSE?
Neem contact op met sponsoring@svc-2000.nl voor meer informatie.
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ADVERTEREN IN KANTINE
In onze kantine bestaat er de mogelijkheid om op verschillende manieren te adverteren. Voor
een prijs van €25 per maand is het mogelijk om jouw evenement of product te promoten door
middel van verschillende uitingen aan te brengen. De drukkosten voor posters zijn voor de
sponsor zelf.

De volgende advertentie uitingen zijn momenteel beschikbaar:

- Kliklijsten toiletten (x5) (A4-formaat)
- Advertentieruimte toegangsdeuren (x2) (A3-formaat of A4-formaat)
- Vermelding op TV scherm in de kantine (16:9 verhouding)
- Flyers verdeeld over tafels in kantine

TEGENPRESTATIES

➔ Ophangen/verzorgen A4 posters toiletten;
➔ Ophangen/verzorgen A3/A4 posters toegangsdeuren;
➔ Vermelding van advertentie op TV scherm;
➔ Verdelen/verzorgen flyers in kantine;

INTERESSE?
Neem contact op met sponsoring@svc-2000.nl voor meer informatie.
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ALTERNATIEVE SPONSORING
Zijn jullie als bedrijf opzoek naar alternatieve sponsoring? Laat het ons weten door contact met
ons op te nemen. We denken graag mee over de vorm van sponsoring die jullie in gedachte
hebben en bekijken samen de mogelijkheden die er zijn.

TEGENPRESTATIES
Deze zullen we in overleg met elkaar bepalen.

INTERESSE?
Neem contact op met sponsoring@svc-2000.nl voor meer informatie.
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