Nooit Gedacht
Voetbalvereniging Nooit Gedacht wil graag investeren
in de jeugdopleiding om te komen tot optimaal
voetbalplezier en prestaties bij zowel onze dames- als
herenteams. Daarnaast is het op orde houden van onze
materialen en ons sportcomplex De Biescamp van belang.
Mooie uitgangspunten die we graag samen met onze
sponsoren willen realiseren!
Nooit Gedacht heeft een belangrijke maatschappelijke en
sociale functie binnen de Geffense gemeenschap. Wij voelen
ons medeverantwoordelijk voor jeugdzorg, samenleven, respect,
vriendschap en sportieve prestaties op alle niveaus. Dat gaat
niet vanzelf; dat vraagt om samenwerking en de inzet van vele
vrijwilligers, maar daarnaast ook om investeringen vanuit de club.

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie van Nooit Gedacht heeft als doel de relatie met
haar sponsoren te behouden en te optimaliseren. Dit willen wij bereiken
door goede en open communicatie en diverse contactmomenten door
onder andere gezamenlijke activiteiten zoals een feestavond en het
bijwonen van een wedstrijd.

Meer informatie?
Heb je vragen of interesse? Neem dan contact op met Tiny Heijmans
06 - 5370 2094

sponsor.commissie@nooitgedachtgeffen.nl

SPONSORING

SPONSORPAKKET GOUD

€1250
per jaar

voor een periode
van minimaal 3 jaar

-

Elftalsponsor (senioren) inclusief kleding
Website vermelding
Banner sponsoring
Vermelding ingang sportpark
4 seizoenkaarten
Uitnodiging sponsoravond (4 personen)
Reclamebord 4 meter, eenzijdig bedrukt
Wedstrijdbezoek met ontvangst (1x per jaar)
Commercial op Powerpoint-presentatie in kantine
Vermelding wedstrijdprogramma Nooit Gedacht 1
Affiche wedstrijd
Omroepen tijdens rust thuiswedstrijden Nooit Gedacht 1

LOSSE SPONSORMOGELIJKHEDEN

€100

per jaar / pupillen

€150

per jaar / junioren

ELFTALSPONSORING (excl. aanschaf kleding)

SPONSORPAKKET ZILVER

€850 per jaar
voor een periode
van minimaal 3 jaar

-

Elftalsponsor (junioren) inclusief shirts
Website vermelding
Banner sponsoring
Vermelding ingang sportpark
2 seizoenkaarten
Uitnodiging sponsoravond (2 personen)
Reclamebord 4 meter, eenzijdig bedrukt
Wedstrijdbezoek met ontvangst (1x per jaar)
Commercial op Powerpoint-presentatie in kantine

€250

per jaar / senioren

€35

RECLAMEBORD

per meter

€500

enkelzijdig bord,
minimaal 4 meter
en exclusief
aanmaakkosten

altijd voor 3 jaar,
inclusief
aanmaakkosten

per jaar

VANGNET

€100
ADVERTENTIE TOILET KANTINE

per jaar

€100
BEELDSCHERM KANTINE

per jaar

SPONSORPAKKET BRONS

€500 per jaar
voor een periode
van minimaal 3 jaar

-

Zeventalsponsor (jeugd) inclusief shirts
Website vermelding
Banner sponsoring
Vermelding ingang sportpark
2 seizoenkaarten
Uitnodiging sponsoravond (2 personen)
Reclamebord 4 meter, eenzijdig bedrukt
Wedstrijdbezoek met ontvangst (1x per jaar)
Commercial op Powerpoint-presentatie in kantine

€75

per jaar

€100
WEDSTRIJDSPONSOR

per jaar

ADVERTENTIE KLEEDKAMER

exclusief
aanmaakkosten

Bij een sponsoring vanaf € 500,00 per jaar
wordt een sponsor automatisch Stersponsor.

€250
per jaar

SPONSORPAKKETTEN

VERMELDING WEBSITE MET LINK

exclusief
aanmaakkosten

Alle Stersponsors krijgen een vermelding
op het sponsorbord bij de ingang van
Sportpark de Biescamp.

