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Als commissie gaan wij ons inzetten om meer beleving en saamhorigheid  
te creëren binnen de vereniging onder de sponsors. Bijkomstig zullen wij 
meer inkomsten werven voor de vereniging voor doeleinden om zowel  
de vereniging als leden beter te faciliteren. Lees ons motto: 

     “U, jij en ik, samen zijn wij Terheijden’’ 

We hebben een heel helder en transparant aanbod bestaande uit: Bordsponsor,  
Spandoeksponsor, Kledingsponsor, Balsponsor en Donateursclub. Hierin zal de sponsor een 

 
de vereniging.

betere faciliteiten, materiaal, evenementen, accommodatie, leden etc. 
Ook zullen wij ervoor zorgen dat de sponsor gewaardeerd wordt door de 
verenging in ruil voor reclame, persoonlijke aandacht en beloning van de 
bijdragen.  

Inleiding 

S.V. Terheijden is opgericht op 6 mei 1926. Wij zijn 
een ‘zondag voetbalvereniging’. Dit houdt in dat de 
wedstrijddag van de seniorenteams in principe op 
zondag is. De jeugdelftallen spelen hun wedstrijden  
op zaterdag. De vereniging telt ruim 600 leden 
waarvan de voetballende leden uitkomen in meer 
dan 25 teams.

keuze maken in welke mate hij �nancieel een bijdrage gaat leveren aan 

We zijn dus van plan om meer �nanciele middelen te gaan genereren voor 



Lorem ipsum
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Wat willen wij bereiken met onze sponsors?

Onze missie gaat zijn om betere onderlinge verstandhouding te creëren 
tussen de sponsors en de vereniging. Wij zijn een club die ontstaan is  
met hetzelfde gedachtegoed en is een belangrijk onderdeel van de samen-
leving van Terheijden. De sport voetbal die hier wordt beoefend brengt ons 
samen, en samen moeten we zorgen voor een goede omgeving. Een goede 
omgeving bestaat uit meerdere facetten zoals faciliteiten en materialen. 
Deze zijn noodzakelijk om de sport te beoefenen. Deels komt dit van leden 
zelf, maar ook deels door bijdragen van sponsoren. 
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Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

Bordsponsor
Kosten € 350,- per jaar, duur 3 jaar
Kosten éénmalig € 265,- productiekosten u bent 
eigenaar van het bord na de sponsorperiode 

•  Een bord langs het hoofdveld.

•  Logo + link naar bedrijf op onze website. 
•  Advertentieuimte sociale media. 
•  

•  Advertentieruimte TV sportkantine.
•  

Kleding sponsor
Kosten op aanvraag, duur 3 jaar, tenues, trainingspakken, tassen, 
materiaal etc. 

Balsponsor
Eenmalig € 75,- voor 1 wedstrijdbal. Van de opbrengst hiervan worden 
nieuwe wedstrijdballen gekocht. De balsponsor wordt op het scherm in de  
sportkantine vermeld en voor aanvang van de wedstrijd omgeroepen.  

verspreid binnen onze vereniging en in diverse winkels, openbare  
gelegenheden etc. in Terheijden. 

Donateursclub
Kosten € 30,- per jaar, duur 1 jaar.
Wat krijgt men hiervoor terug:
•  Openingsborrel, eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen.
•  Afsluitende borrel, laatste thuiswedstrijd van seizoen.

Wat krijgt men hiervoor terug:

1x per seizoen redactioneel stuk op website 
nieuwsbrief/sociale media 

Overig
Mocht u andere ideeen hebben gaan we graag met u in gesprek over 
de mogelijkheden. Zoals gezegd zijn we opzoek naar verbinding 
met onze sponsors en we gaan daarom graag met u in gesprek. 

Spandoeksponsor
Kosten € 100,- per jaar, duur 2 jaar.

Wat krijgt men hiervoor terug:

Kosten éénmalig € 100,- productiekosten u bent 
eigenaar van het bord na de sponsorperiode 

•  Een spandoek langs het kunstgrasveld.

•  Logo + link naar bedrijf op onze website. 
•  Advertentieruimte sociaal media. 

•  Advertentieruimte TV sportkantine.
•  

•  Openingsborrel, eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen.
•  Afsluitende borrel, laatste thuiswedstrijd van seizoen.

Wat krijgt men hiervoor terug:

•  Logo + link naar bedrijf op onze website. 
•  Advertentieruimte sociale media. 

•  Advertentieruimte TV sportkantine.
•  

•  Openingsborrel, eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen.
•  Afsluitende borrel, laatste thuiswedstrijd van seizoen.

•  Openingsborrel, eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen.
•  Afsluitende borrel, laatste thuiswedstrijd van seizoen.

1x per seizoen redactioneel stuk op website 
nieuwsbrief/sociale media 

•

 

Ook wordt de balsponsor op het wedstrijd a�che vermeld. Deze worden
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Contact

De sponsorcommissie is onderdeel van Sportvereniging Terheijden en 
functioneert als ondersteunend orgaan binnen de vereniging. U kunt contact 
opnemen met een van de volgende leden voor een persoonlijk gesprek:

Voorzitter:  dhr. Stephan van Gurp  +31 (0) 624 714 340
Penningmeester:  dhr. Henk Hendrickx  +31 (0) 646 349 112
Secretaris:  dhr. Max Lips  +31 (0) 610 641 248
Commissielid: dhr. Niels Diepstraten +31 (0) 683 009 685
Commissielid: dhr. Wouter van Hooydonk  +31 (0) 683 577 061
Commissielid: dhr. George van der Velden  +31 (0) 641 556 211 
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“U, jij en ik,  
samen zijn wij Terheijden’’ 


