
PRINS BERNHARD
SPONSORMOGELIJKHEDEN



€ 125,-
per jaar

€ 125,-
per jaar

Prins Bernhard is een club die draait op vrijwilligers en toewijding van de aangesloten 
leden. Dit maakt Prins Bernhard een warme en gezellige dorpsclub met een goed 
imago in de regio. Zoals elke voetbalclub heeft Prins Bernhard sponsoren nodig om 
als vereniging te kunnen blijven bestaan.

BENT U DE NIEUWE SPONSOR WAAR WIJ NAAR OP ZOEK ZIJN? 
Het gesponsorde geld wordt gebruikt voor nieuwe materialen 
en het onderhoud daarvan, voor de verschillende elftallen. 
Voor aanvullende informatie en de verschillende mogelijkheden kunt u contact 
opnemen met sponsor@svprinsbernhard.nl of met de vermelde contactpersonen.

MEDIASPONSOR
DUUR: 1 JAAR
Dit is de uitgelezen mogelijkheid om te adverteren via het medium ‘Prins Bernhard’. Uw 
bedrijf wordt door middel van een ‘10 seconden-advertentie’ op de tv in de kantine 
geshowd. Dit voor –na en tijdens een wedstrijd van het 1e Elftal. U wordt vermeld op de 
website van Prins Bernhard als mediasponsor. U mag 4 keer per jaar van advertentie 
wisselen.

BALSPONSORING
DUUR: 1 JAAR

U verbind uw bedrijfsnaam aan één van de thuiswedstrijden van het eerste elftal. 



€ 300,-
per jaar

€ 235,-
per jaarSPONSORPAKKET A

DUUR: 5 JAAR
Een unieke combinatie van 10 seconden-mediasponsoring en bordsponsoring.
Uw bedrijf wordt door middel van een ‘10 seconden-advertentie’ op de tv in de kantine 
geshowd. U mag 4 keer per jaar van advertentie wisselen. Een reclamebord langs het 
hoofdveld van Prins Bernhard. De kosten voor het bord en ontwerp zijn voor rekening van 
Prins Bernhard.

SPONSORPAKKET B
DUUR: 5 JAAR

Voor de bedrijven die meer willen laten zien: een 20 seconden-mediasponsoring en 
bordsponsoring. Uw bedrijf wordt door middel van een ‘20 seconden-advertentie’ op de tv in 
de kantine geshowd. U mag 4 keer per jaar van advertentie wisselen. Een reclamebord langs 
het hoofdveld van Prins Bernhard. De kosten voor het bord en ontwerp zijn voor rekening 
van Prins Bernhard.



€ 1.000,-per jaarSUBSPONSOR
DUUR: 3 JAAR

Een subsponsor heeft vele mogelijkheden voor sponsoring. Bij deze vorm van sponsoring is 
in overleg veel mogelijk. Bij de keuze/uitwerking van deze vorm van sponsoring zullen we 
de zaken zoveel mogelijk toespitsen op uw specifi eke wensen. Wat houdt sub sponsoring 
in? U verbind uw bedrijfsnaam aan één van de thuiswedstrijden van het eerste elftal door 
middel van een wedstrijd bal. 
Uw bedrijf wordt door middel van een ‘20 seconden-advertentie’ op de tv in de kantine 
geshowd. U mag wekelijks van advertentie wisselen. U sponsort een elftal met uw 
bedrijfsnaam op hun borst. De kosten van het materiaal en bedrukking zijn voor rekening 
van Prins Bernhard. Uw bedrijf krijgt een ereplaats op het bord bij de toegangspoort tot het 
betreden van het 1e veld. 

Een reclamebord langs het hoofdveld van Prins Bernhard. De kosten voor het bord en 
ontwerp zijn voor rekening van Prins Bernhard. U wordt uitgenodigd voor een leuk uitje met 
mede- subsponsors. Een subsponsor wordt onderscheiden van andere sponsors. Grotere 
logo etc. vermelding op de homepage van de website van Prins Bernhard als subsponsor.

HOOFDSPONSOR
Uw bedrijf als het gezicht van Prins Bernhard. Het hoofdsponsorschap wordt volledig 
specifi ek gemaakt overeenkomstig de wensen van u als sponsor, rekening houdend met 
het sponsorbeleid van Prins Bernhard. Graag willen we u in een persoonlijk gesprek meer 
vertellen over de mogelijkheden en kosten van het hoofdsponsorschap. Hoe mooi is het 
om naamsbekendheid te krijgen door middel van de mooiste voetbalclub van de Veluwe!



€ 1.150,-eenmalig

p.s. alle prijzen zijn excl. BTW

U kunt ons ook bereiken via de mail: sponsor@svprinsbernhard.nl

CONTACT
Namens de sponsorcommissie van Prins Bernhard vinden we het fijn u als sponsor 
bij onze vereniging te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

De sponsorcommissie van Prins Bernhard
Anton Davelaar 06 - 31 26 95 40

KLEDINGSPONSOR
DUUR: 3 JAAR
U sponsort een elftal met uw bedrijfsnaam op hun borst.
De kosten van het materiaal en bedrukking zijn voor rekening van Prins 
Bernhard. Vermelding op de website als kledingsponsor. Elftalfoto op de 
website met uw logo.



WWW.SVPRINSBERNHARD.NL




