CSV de leeuwarder zwaluwen

SPONSORGIDS

SPONSOR WORDEN
CSV de Leeuwarden Zwaluwen is een
voetbalclub uit Leeuwarden met ruim
650 leden, waaronder een enthousiaste meiden- en vrouwentak. De laatste
jaren groeit het ledental weer flink! De
club is opgericht op 15 augustus 1924.
Het 1e herenelftal speelt in de Tweede
klasse zaterdag (2018/2019).

Méér dan voetbal
Bij CSV de Leeuwarder Zwaluwen voetballen senioren en junioren, zowel heren
en jongens als dames en meisjes. Er is
veel aandacht voor de ontwikkeling van
de jeugd. Maar de Zwaluwen is méér dan
een voetbalvereniging: het is ook een
familie waar aandacht voor elkaar is.
Jong en oud horen bij elkaar! De
Zwaluwen is een laagdrempelige
vereniging waar iedereen welkom is.

Maatschappelijke betrokkenheid
CSV de Leeuwarder Zwaluwen is één van
de organisaties die deel uit maken van
Stichting Sportwijk Nijlân. Het doel van
deze stichting is om met een vernieuwend sportaanbod zoveel mogelijk mensen te laten genieten van beweging en
sport. Daarnaast is Sportwijk Nijlân een
leerwerkplaats zijn voor studenten van de
Leeuwardense (sport)opleidingen.

Sponsoring
Zonder vrijwilligers is er geen Zwaluwen.
De vereniging wordt gedragen door betrokken mensen die hun ziel en zaligheid
in deze mooie club steken. Om de kwaliteit en het sportniveau van de Leeuwarder Zwaluwen te waarborgen is uw hulp
dan ook erg belangrijk.

Waarom sponsor worden?
Als sponsor investeert u niet alleen in
CSV de Leeuwarder Zwaluwen; de Zwaluwen investeert ook graag in u! Een
levendige vereniging trekt meer leden en
publiek, met als resultaat extra inkomsten
én een grotere zichtbaarheid van de

sponsoren. Zo werken de sponsorgelden
als een kloppend hart binnen de vereniging. CSV de Leeuwarder Zwaluwen vindt
het mede daarvoor belangrijk om zowel de
kwaliteit als kwantiteit van de sponsoring
naar een hoger niveau te tillen. Dat heeft
aan twee kanten positieve gevolgen!

Maatwerk
In deze sponsorgids bieden wij u diverse
mogelijkheden voor sponsoring. Staat hier
niet tussen wat u zelf in gedachten had?
Dan gaan wij graag met u in gesprek over
de mogelijkheden!

Sponsorpakketten
De Zwaluwen biedt zowel een aantal sponsorpakketten als losse sponsoropties aan.
Daarnaast is maatwerk ook altijd mogelijk! Hebt u een speciaal idee voor sponsoring, die niet in deze sponsorgids staat vermeld? Neem dan contact met ons op! Wij
gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. U bent van harte welkom!

Verenigingssponsor

gehele vereniging,
m.u.v. Heren 1 / Dames 1

Vraag de sponsorcommissie

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hoofdsponsor
Co-sponsor
Jeugdsponsor

Heren 1 of Dames 1
Heren 1 of Dames 1
07 t/m 019

Vraag de sponsorcommissie
€ 2500,- per jaar
€ 1000,- per jaar

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Goud sponsor
Zilver sponsor
Brons sponsor

goud pakket
zilver pakket
brons pakket

€ 1000,- per jaar
€ 750,- per jaar
€ 500,- per jaar

Alle genoemde bedragen zijn op basis van een 3-jarig contract en exclusief BTW.

HOOFDSPONSOR
Als Hoofdsponsor heeft u de
volgende voordelen:
 Reclame op voorzijde van de shirts van
het 1e heren- of dameselftal
 Reclame op de trainingspakken van het
1e heren- of dameselftal
 Reclamebord (300 x 70 cm) langs het
hoofdveld
 Reclame op het bord bij de ingang van
het sportcomplex
 Bedrijfsvlaggen bij de ingang van het
sportpark en bij de tribune
 Vermelding van naam en logo op het
hoofdsponsorbord van de zakenclub
 Advertentieruimte (hele pagina) in het
wedstrijdprogramma bij de thuiswedstrijden van het 1e heren- of dameselftal
 Advertentieruimte in de presentatiegids
en op de website
 Vier toegangskaarten voor thuiswedstrijden van het 1e herenelftal, inclusief consumpties voor vier personen en toegang
tot de bestuurskamer
 Commercial via de omroepinstallatie tijdens thuiswedstrijden van het 1e herenof dameselftal
 U wordt op de hoogte gehouden van alle
feestelijke activiteiten bij SCV de Leeuwarder Zwaluwen

CO-SPONSOR
Als Co-sponsor heeft u de
volgende voordelen:
 Reclame op de achterzijde
van de shirts van het 1e
heren- of dameselftal
 Reclamebord (300 x 70 cm)
langs het hoofdveld
 Advertentieruimte (1/2 pagina) in het wedstrijdprogramma bij de thuiswedstrijden
van het 1e herenelftal
 Advertentieruimte in de presentatiegids en op de website
 Twee toegangskaarten voor
thuiswedstrijden van het 1e
herenelftal, inclusief consumpties voor twee personen
en toegang tot de bestuurskamer
 Reclame op het bord bij de
ingang van het sportcomplex
 Commercial via de omroepinstallatie tijdens thuiswedstrijden van het 1e heren- of
dameselftal
 U wordt op de hoogte gehouden van alle feestelijke activiteiten bij SCV de Leeuwarder
Zwaluwen

jeugdSPONSOR
aal voor en nieuwsberichten over alle
Als Jeugdsponsor heeft u de volgende
extra jeugdactiviteiten
voordelen:
 Reclamebord (300 x 70 cm) langs het  Logovermelding op de website
kunstgrasveld
 Reclame op kantine TV
 Advertentieruimte (A5, hele pagina) in  U wordt op de hoogte gehouden van
de jaarlijkse Seizoensgids
alle feestelijke activiteiten bij SCV de
 Advertentie of logo op promotiemateriLeeuwarder Zwaluwen

Brons sponsor

Zilver sponsor

GOUD SPonsor

GOUD, ZILVER en BRONS pakketten
Het Goudpakket bestaat voor u uit de volgende onderdelen:






3x veldbord: 2x hoofdveld en 1x kunstgrasveld
Reclame op kantine TV
Logovermelding op de website
1x sponsor wedstrijd en wedstrijdbal heren 1 of dames 1

€ 710,€ 200,€ 250,€ 150,-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Totaal per jaar
UW PRIJS per jaar

€ 1310,€ 1000,-

Het Zilverpakket biedt u de volgende mogelijkheden als sponsor:






2x veldbord: 1x hoofdveld en 1x kunstgrasveld
Reclame op kantine TV
Logovermelding op de website
1x sponsor wedstrijd en wedstrijdbal heren 1 of dames 1

€ 475,€ 200,€ 250,€ 150,-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Totaal per jaar
UW PRIJS per jaar

€ 1075,€ 750,-

Het Bronspakket biedt u als sponsor de volgende voordelen:






1x veldbord op het hoofdveld
Reclame op kantine TV
Logovermelding op de website
1x sponsor wedstrijd en wedstrijdbal heren 1 of dames 1

€ 240,€ 200,€ 250,€ 150,-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Totaal per jaar
UW PRIJS per jaar

€ 840,€ 500,-

Alle genoemde bedragen zijn op basis van
een 3-jarig contract en exclusief BTW.

LOSSE sponsoropties
U kunt er als sponsor ook voor kiezen om losse onderdelen te sponsoren, in plaats
van een sponsorpakket. De contracten hiervoor worden per 3 jaar afgesloten. Bij de
verschillende opties worden de maakkosten van de uitingen apart gefactureerd.







Tribunesponsor
Bord langs hoofdveld (300 x 70 cm)
Bord langs kunstveld (300 x 70 cm)
Wedstrijd en wedstrijdbal heren 1
Wedstrijd en wedstrijdbal dames 1

op te vragen bij de sponsorcommissie
€ 175,- p/j + eenmalige opmaak à € 185,€ 175,- p/j + eenmalige opmaak à € 185,€ 150,- per wedstrijd
€ 150,- per wedstrijd

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••






Advertentie in presentatiegids
Seizoensgids sponsor
Reclame op kantine TV
Logovermelding op de website

€ 450 1 blz. / € 250 ½ blz. / € 125 ¼ blz.
€ 750,- per jaar
€ 200,- per jaar
€ 150,- per half jaar
€ 250,- per jaar

 Combinatie: 1x bord langs hoofd- of
kunstgrasveld + reclame op kantine tv € 300,- per jaar
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••






Shirtsponsor jeugd– of seniorenteam
Trainingspak seniorenteam
Tassensponsor senioren- of jeugdelftal
Bidonsponsor

€ 1200,- per 3 jaar
€ 1500,- per 3 jaar
€ 900,- per 3 jaar
€ 300,- per 3 jaar

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 Donateurschap
 Zakenclublid
 De club van 50

variabel, bijv. € 40,- € 50,- of € 60,- p/j
€ 500,- of € 250,- per jaar
€ 50,- per jaar

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••






Toernooisponsor jeugd
Sponsor Open Dag jeugd
Sponsoring 100-jarig bestaan in 2024
Giften

in overleg
in overleg
in overleg
variabel

Alle genoemde bedragen zijn op basis van een 3-jarig contract en exclusief BTW, met uitzondering van de
Club van 50, de Zakenclub en het Donateurschap.

De zakenclub
De Zakenclub ondersteunt de eerste
selecties van de Leeuwarder Zwaluwen op financieel gebied. Het lidmaatschap van de Zakenclub duurt één jaar
en wordt daarna stilzwijgend verlengd.
Als Zakenclublid hebt u recht op…

 twee toegangskaarten voor thuis-







wedstrijden van het 1e herenelftal,
inclusief consumpties voor twee
personen en toegang tot de
bestuurskamer
naamsvermelding op de website
naam en logo op de tv in de kantine
logo in het wedstrijdprogramma
naamsvermelding in de
presentatiegids
het bijwonen van Zakenclubactiviteiten (1 à 2 maal per jaar)

De club van 50
De Club van 50 ondersteunt allerlei
activiteiten van de jeugdteams van de
Zwaluwen op financieel gebied. Voor
slechts € 50,- per jaar draag je bij aan
o.a. bijzondere materialen t.b.v. de
training van jeugdteams, jeugdactiviteiten tijdens de winter, speeltoestellen
voor de jeugd, het Leeuwarder Zwaluwen jeugdtoernooi en voetbalclinics.
Als ‘Club van 50-lid’ hebt u recht op...

 naamsvermelding op de website
 naamsvermelding op de tv in de
kantine

 deelname aan speciale activiteiten
voor clubleden

contact
Met de sponsorcommissie kunt u
afspraken maken over de invulling van de sponsoring. Voor alle
sponsoractiviteiten wordt een
contract opgesteld, waarin de
vorm van sponsoring, de duur en
de kosten worden vastgelegd.
U kunt ook bij de sponsorcommissie terecht als u aanvullende
informatie wilt hebben, of als u
het antwoord zoekt op vragen
als…
 Welk sponsorpakket past bij
mij?
 Welke sponsoroptie is
interessant voor mij?
 Mijn zoon, dochter of kleinkind
speelt bij de club en ik wil
graag iets doen. Wat zijn de
mogelijkheden?
 Ik zou graag gebruik willen
maken van maatwerk en heb
daar ideeën over. Met wie kan
ik dit bespreken?

Contact
U kunt op de volgende manieren
contact met ons opnemen:
 sponsorcommissie@
leeuwarderzwaluwen.nl
 Henk Busstra, bestuurslid
commercie: (06) 53 31 21 97
of henk.busstra@kpnmail.nl
 Jan Smit, lid sponsorcommissie: (06) 2703 4500 of
zonnewulp@planet.nl
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CSV De Leeuwarder Zwaluwen
Middelzeelaan 18 A
8931 AK Leeuwarden

