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VOORWOORD 
 

Uw interesse in onze voetbalclub Sparta’30 
waarderen wij zeer. Met dit boekje geven wij 
u alle informatie over de mogelijkheden tot 
sponsoring bij onze vereniging. 
 
v.v. Sparta ‘30 is opgericht op 21 april 1930 
en is inmiddels na twee maal verhuisd te zijn, 
gehuisvest op sportcomplex de ‘Jan 
Claesenhof’ te Andel. We hebben meer dan 
425 leden. 
 
Aan de Neer-Andelseweg 6B spelen wij met 
senioren, een G-team, junioren, pupillen, 
mini’s en een kabouterteam. Bij Sparta 30 
voetballen zowel dames (meisjes) als heren 
(jongens).  
 

Door middel van uw betaalde reclame-
uitingen kunnen we onze sport betaalbaar 
houden. Voetbalvereniging Sparta’30 levert 
een tegenprestatie door het uiten van uw 
reclame en het positief uitdragen van uw 
naam. 
 
Wij hopen dat uw interesse is gewekt en 
tijdens een persoonlijk gesprek komen wij 
graag de mogelijkheden met u doorspreken. 
 

Hartelijke groet, 
Sponsorcommissie v.v. Sparta ‘30 
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SPONSORPAKETTEN 
V.V. SPARTA’30 

 
U kunt onze club, v.v. Sparta ’30 op 
verschillende manieren sponsoren. 
 

Alle sponsorcontracten lopen per stuk, 
jaarlijks of meer jaren. De meerjaren 
contracten lopen altijd van 1 augustus tot en 
met 31 juli van het volgende jaar. 
 
Hieronder staan de verschillende pakketten 
en losse sponsormogelijkheden beschreven: 
 
 Hoofdsponsor 

 Vip sponsor 

 Kledingsponsor 

 Scorebord 

 Reclamebord 

 Vlaggenmasten 

 Plasmascherm 

 Wedstrijdbal 

 Club van 25 

 Sponsor van toernooi(en) en/of 
evenement(en) en ad hoc sponsoring  
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HOOFDSPONSOR 
 
Het bedrag dat een hoofdsponsor betaalt, 
wordt bij het aangaan van de overeenkomst 
vastgesteld. 
 
Hoofdsponsor faciliteiten: 
 

 Het recht tot het voeren van 
shirtreclame bij het eerste elftal; 

 4 Stuks reclameborden, afm. 3,05 * 
0,65 meter, langs het hoofdveld. 
Daarvoor hoeft geen huur betaald te 
worden. De reclameborden worden 
door de sponsor zelf aangeleverd, dan 
wel worden de aanmaakkosten door de 
sponsor betaald; 

 Vlag in 1 van de vlaggenmasten nabij 
de entree van de ‘Jan Claesenhof’; 

 Vermelding op het Businessbord; 

 Vermelding op het plasmascherm in de 
kantine tijdens openingstijden; 

 Vermelding op de website Van Sparta 
30; 

 Vermelding in onze presentatiegids ‘De 
Spartaan’; 

 Toegang tot alle thuiswedstrijden van 
het eerste elftal. 
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VIP SPONSOR 
 
Van een vip sponsor wordt verwacht dat deze 
een bedrag van € 600,- per seizoen bijdraagt. 
 
Vip sponsor faciliteiten: 

 

 2 Stuks reclameborden, afm. 3,05 * 
0,65 meter, langs het hoofdveld. 
Daarvoor hoeft geen huur betaald te 
worden. De reclameborden worden 
door de sponsor zelf aangeleverd, dan 
wel worden de aanmaakkosten door de 
sponsor betaald; 

 Vlag in 1 van de vlaggenmasten nabij 
de entree van de ‘Jan Claesenhof’; 

 Vermelding op het Businessbord; 

 Vermelding op het plasmascherm in de 
kantine tijdens openingstijden; 

 Vermelding op de website Van Sparta 
30; 

 Vermelding in onze presentatiegids ‘De 
Spartaan’; 

 Toegang tot alle thuiswedstrijden van 
het eerste elftal. 
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KLEDINGSPONSOR 
 
Door middel van het sponsoren van kleding bij  
v.v. Sparta ’30 zorgt u er voor dat alle leden 
hun wedstrijden kunnen spelen in het mooie 
geel/zwarte tenue van v.v. Sparta ’30, 
waarbij we het tenue opsieren met uw logo op 
het shirt. 
Alle kledingsponsorcontracten voor shirt-, 
trainingspak- en of tasreclame hebben een 
looptijd van 2 jaar bij de senioren, dames en 
junioren en 3 jaar bij de pupillen en mini’s.  
 
Het benodigde materiaal wordt door v.v. 
Sparta’30 voor de ondernemer gekocht, de 
reclame-uiting wordt ter goedkeuring 
aangeboden. 
 
Na afloop van de looptijd blijven de 
aangeschafte spullen eigendom van Sparta’30. 
 
U kunt er bij sponsoring van onze club vanuit 
gaan dat uw bedrijfsnaam positief door onze 
leden uitgedragen zal worden. 
 
Sponsoring van overige kledij bespreken wij 
graag met u persoonlijk. Hierbij valt te 
denken aan trainingspakken, tassen, 
warmloopshirts, etc. 
 
Richtprijs voor aanschaf van een compleet 
tenue geschikt voor een seniorenelftal, dames 
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en junioren elftallen bedraagt € 1035, - excl. 
btw 
 
Richtprijs voor aanschaf van een compleet 
tenue geschikt voor de overige jeugdelftallen 
bedraagt € 625.50, - excl. btw 
 
Ook zijn er mogelijkheden om met 2 partijen 
een elftal te voorzien van kleding. 
 
Tijdens een persoonlijk gesprek nemen we de 
verschillende mogelijkheden graag met u 
door. 
 

Kledingsponsor faciliteiten: 
 

 Het recht tot het voeren van 
shirtreclame bij een elftal; 

 U krijgt gratis onze presentatiegids ‘De 
Spartaan’; 

 Toegang tot alle thuiswedstrijden van 
het eerste elftal. 
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SCOREBORD 
 
Door middel van het sponsoren van een 
reclamebord op het scorebord bij het 
hoofdveld van v.v. Sparta ’30 kunt u alle 
bezoekers kennis laten maken met uw bedrijf. 
 
De reclameborden hebben een afmeting van 
2,5 * 0,5 meter. Het reclamebord kan door u 
aangeleverd worden, maar u kunt het maken 
van het reclamebord ook geheel door ons 
laten verzorgen. Uiteraard gebeurt dit laatste 
altijd in samenspraak met u. 
 
Het plaatsen van het reclamebord is voor 
rekening van v.v. Sparta ‘30. 
 
De huurprijs voor 1 bord bedraagt per seizoen  
€ 250,- 
 
De richtprijs voor het laten maken van een 
reclamebord is: € 170,- 
 
Scorebordsponsor faciliteiten: 

 

 1 of meerdere reclameborden, op het 
scorebord langs het hoofdveld; 

 U krijgt gratis onze presentatiegids ‘De 
Spartaan’; 

 Toegang tot alle thuiswedstrijden van 
het eerste elftal. 
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RECLAMEBORD 

 
Door middel van het sponsoren van een 
reclamebord langs het hoofdveld van Sparta 
’30 kunt u de Andelse gemeenschap en 
omstreken kennis laten maken met uw 
bedrijf. 
 
De reclameborden hebben een standaard 
afmeting van 3,05 * 0,65 meter. Het 
reclamebord kan door u aangeleverd worden, 
maar u kunt het maken van het reclamebord 
ook geheel door ons laten verzorgen. 
Uiteraard gebeurt dit laatste altijd in 
samenspraak met u. 
 
De plaatsing van het reclamebord is voor 
rekening van v.v. Sparta ‘30. 
 
De huurprijs voor een ruimte van 3,05 * 0,65 
meter  per seizoen is; € 125,--  
 
De richtprijs voor het laten maken van een 
reclamebord is: € 170, -- excl. BTW 
 
Reclamebordsponsor faciliteiten: 

 

 1 of meerdere reclameborden, afm. 
3,05 * 0,65 meter, langs het hoofdveld. 
Het reclamebord wordt door de sponsor 
zelf aangeleverd, dan wel worden de 
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aanmaakkosten door de sponsor 
betaald; 

 U krijgt gratis onze presentatiegids ‘De 
Spartaan’; 

 Toegang tot alle thuiswedstrijden van 
het eerste elftal. 
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VLAGGENMASTEN 
 
Door middel van het sponsoren van een 
vlaggenmast op ons sportcomplex de ‘Jan 
Claesenhof’ kunt u de Andelse gemeenschap 
en omstreken kennis laten maken met uw 
bedrijf. 
 
Een vlag zal door u als sponsor aangeleverd 
moeten worden. 
 
De plaatsing is voor rekening van v.v. Sparta 
‘30. 
 
De huurprijs van een vlaggenmast voor uw 
vlag is per seizoen: € 100,- 
 
Vlaggenmastsponsor faciliteiten: 

 

 1 of meerdere vlaggen in 1 van de 
vlaggenmasten bij de entree of op het 
hoofdveld van het sportcomplex. De 
vlag wordt door de sponsor 
aangeleverd; 

 U krijgt gratis onze presentatiegids ‘De 
Spartaan’; 

 Toegang tot alle thuiswedstrijden van 
het eerste elftal. 
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PLASMASCHERM 
 
Door middel van het sponsoren van een 
advertentie op het plasmascherm in de 
kantine van v.v. Sparta’30 kunt u alle 
bezoekers van de kantine kennis laten maken 
met uw bedrijf. Op dit plasmascherm 
verschijnen ook een aantal landelijke 
advertenties, voetbaluitslagen en overige 
advertenties. 
 
Een logo zal door u als sponsor aangeleverd 
moeten worden. 
 
Het onderhoud en de plaatsing van de 
advertentie is voor rekening van v.v. Sparta 
‘30. 
 
De huurprijs voor 1 advertentie op het 
plasmascherm is per seizoen: € 75,- 
(individueel). Indien u ook een vlag of een 
reclamebord sponsort krijgt u een korting van 
€ 25,- voor het totaal aan sponsoring. 
 
Plasmaschermsponsor faciliteiten: 

 

 1 of meerdere advertenties op het 
plasmascherm in de kantine; 

 U krijgt gratis onze presentatiegids ‘De 
Spartaan’; 

 Toegang tot alle thuiswedstrijden van 
het eerste elftal. 
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WEDSTRIJDBAL 
 
Er bestaat ook een mogelijkheid om de 
wedstrijdbal van een thuiswedstrijd van het 
eerste elftal te sponsoren. 
 
Dit houdt in dat uw naam bij een 
thuiswedstrijd van v.v. Sparta’30 aan de bal 
verbonden wordt. Voorafgaand aan de 
wedstrijd wordt uw bedrijf aan het aanwezige 
publiek voorgesteld, middels onze 
geluidsinstallatie. In de kantine zal het gehele 
seizoen een blad ophangen waarop staat dat u 
de wedstrijdbal gesponsord heeft. Uiteraard 
kunt u tijdig aangeven voor het begin van het 
seizoen welke wedstrijd uw voorkeur heeft. 
Wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
 
De kostprijs voor het sponsoren van een 
wedstrijdbal is per wedstrijd: € 75,- 
De bal wordt door v.v. Sparta ’30 gekocht. 
 
Wedstrijdbalsponsor faciliteiten: 

 

 1 of meerder bladen met daarop de 
tekst waarop staat dat u de 
wedstrijdbal gesponsord heeft; 

 U krijgt gratis onze presentatiegids ‘De 
Spartaan’; 

 Toegang tot alle thuiswedstrijden van 
het eerste elftal. 
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CLUB VAN 25 
 
Van een lid van de club van 25 wordt 
verwacht dat deze een bedrag van € 25,- per 
seizoen bijdraagt. 
 

Op het bord van ‘De club van 25’ staan de 
namen vermeld die aan dit onderdeel van 
sponsoring deelnemen en de vereniging dus 
een warm hart toedragen. 
 
In goed overleg met het bestuur van Sparta 
’30 wordt door ‘De club van 25’ bepaald wat 
er met het ingezamelde geld gaat gebeuren. 
 
De donatie voor ‘De club van 25’ dient voor 
aanvang van een nieuw seizoen te worden 
voldaan aan de commissie. 
 
‘De club van 25’ heeft een eigen commissie en 
beheert de gelden in eigen beheer.  
 
Club van 25 faciliteiten: 

 

 Uw naam op het bord van de Club van 
25 in de kantine; 

 U krijgt gratis onze presentatiegids ‘De 
Spartaan’. 
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SPONSOREN VAN 
TOERNOOIEN, EVENEMENTEN 

EN AD HOC SPONSORING 
 
Een andere vorm van sponsoring is het 
sponsoren van speciale gelegenheden bij onze 
club, zoals het sponsoren van een uitje, een 
toernooi of een bepaald evenement zoals een 
bedrijvenvoetbaldag. 
 
Dit betekent dat u uw bedrijfsnaam verbindt 
aan een speciale gelegenheid, dat normaal 
gesproken 1 dag duurt. 
 
Elk jaar probeert Sparta’30 weer iets leuks 
voor zijn/haar leden te verzinnen, wat niet 
mogelijk zou zijn zonder de hulp van u, de 
sponsor. 
Hieronder ziet u een overzicht van bepaalde 
evenementen die in de loop van het seizoen 
plaats vinden: 
 

 jeugd toernooi 

 afsluitdag 

 Sinterklaas 

 etc. 
 
  
De verschillende evenementen met uw 
persoonlijke ideeën bespreken we graag 
tijdens een persoonlijk gesprek.  
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Faciliteiten van overige sponsoren: 

 

 Gratis reclame uiting bij het 
betreffende evenement; 

 U krijgt gratis onze presentatiegids ‘De 
Spartaan’. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
De contractperiode loopt jaarlijks van 1 
augustus tot en met 31 juli van het volgende 
jaar. Wanneer voor aanvang van een nieuwe 
periode, uwerzijds geen schriftelijke bericht 
is ontvangen omtrent beëindiging van het 
contract, wordt stilzwijgend aangenomen dat 
u het contract wilt verlengen. 
Bij beëindiging van het contract blijft het 
sponsorbord eigendom van u als sponsor. 
Betalingen moeten geschieden binnen 14 
dagen na factuurdatum. 
 
U kunt altijd contact opnemen met een van 
de leden van de sponsorcommissie: 
 
Niels Schep 
06-0636433661 
niels-schep@hotmail.com 
 
Arne van Noorloos 
06-13117839 
arnevn@gmail.com 
 
Hanno Sterrenburg 
06-53940970 
hannosterrenburg@hotmail.com 
 
Jaap de Vente 
06-25111569 
sponsorcommissie@sparta30.nl 
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