Sponsor mogelijkheden

Voor iedereen!
Sponsor worden van SV Broekland
Uw onderneming en SV Broekland als een één-tweetje. Zo ziet SV Broekland haar sponsorbeleid.
Een sponsor van SV Broekland brengt zijn / haar onderneming wekelijks bij vele mensen onder de
aandacht. SV Broekland telt namelijk zo’n 600 leden, verdeelt over de afdelingen voetbal, handbal,
volleybal en tennis. Daarnaast bezoeken vele honderden supporters en belangstellenden ons
prachtige sportcomplex “ ‘t Horsthuis”.
Ons sponsorbeleid is gericht op een wisselwerking tussen uw onderneming en SV Broekland.
Naast het promoten van uw onderneming zorgt u er met uw reclame-uitingen ook voor dat SV
Broekland een warme en gezonde vereniging is welke haar doelen kan realiseren. Omgekeerd biedt
SV Broekland u de kans om met uw reclame-uiting vele mensen te bereiken, mee te liften met de
club en te profiteren van de goede naam, contacten en uitstraling van SV Broekland.

Onze mogelijkheden om te ‘Scoren met SV Broekland’ zijn ondergebracht in deze brochure. In deze
brochure ziet u in een oogopslag waar mogelijkheden liggen voor u als sponsor om ons te steunen.
Denk hierbij aan reclameborden, kleedkamersponsoring, commercials of gewoon als vriend van SV
Broekland.

Wanneer u een sponsorovereenkomst aangaat met SV Broekland weet u van tevoren exact welke
afspraken en bedragen daar tegenover staan. Kortom de uitslag is bekend... winnen doet u met SV
Broekland.

Graag lichten we onze sponsormogelijkheden nader toe. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
altijd bij ons terecht.

De sponsorcommissie

Sponsor mogelijkheden
Voetbal
Het voetbal in Broekland speelt zich af op het sportcomplex ‘t Horsthuis, gelegen
aan de Horstweg. Het is een prachtige moderne accommodatie met een
hoofdveld van kunstgras, een tweede veld met natuurgras en een trainingsveld.
Dankzij het verlichte kunstgrasveld is het mogelijk om intensiever van het sportcomplex gebruik te maken.
We zien dan ook dat er een groter aantal wedstrijden gespeeld kunnen worden. De afscherming van het
hoofdveld is zo vormgegeven dat uw logo of bedrijfsnaam er perfect tot hun recht komen.

Sponsormogelijkheden Voetbalveld
Sportvereniging Broekland
■ Reclamebord(en) achter de doelen
■ Reclamebord(en) langs het veld
■ Shirtsponsoring
■ Kleedkamer sponsoring

info Voetbal
Sportvereniging Broekland
■ Opgericht in 1945
■ Tenue oranje shirt, witte broek en sokken
■ Het 1e elftal speelt 4e klasse
■ De voetbal telt 7 seniorenteams,
waarvan 1 damesteam
■ Er zijn 12 jeugdteams

Sponsor mogelijkheden
Handbal
Het handbal van Broekland speelt zich tegenwoordig af in de prachtige
nieuwe sporthal. Sinds 2012 kunnen de handbalteams van Broekland hun
thuiswedstrijden in eigen huis spelen. De wedstrijden worden in grote getale
bezocht door publiek dat zelfs op een heuse tribune plaats kan nemen. Ook
hier kan intensief van de ruimte gebruik worden gemaakt en er worden dan
ook steeds meer evenementen georganiseerd. De sportaccommodatie is zeer
modern en biedt vele mogelijkheden om uw bedrijfsbekendheid te vergroten.

Sponsormogelijkheden Sporthal
Sportvereniging Broekland

info Handbal
Sportvereniging Broekland

■ Vermelding op reclamewand

■ Opgericht in 1952

■ Reclamebord(en) aan de wand

■ Tenue oranje/wit shirt, zwarte broek

■ Kleedkamer sponsoring

■ Het 1e elftal speelt 1e klasse

■ Tribunesponsoring

■ De handbal telt 3 seniorenteams

■ Reclamebord langs speelveld

■ Er zijn 10 jeugdteams en 1 recreantenteam

Sponsor mogelijkheden
Volleybal
Het volleybal van Broekland speelt zich voornamelijk af in de nieuwe sporthal. De
afdeling volleybal van SV Broekland noemt zichzelf nog immer BROVO, wat staat
voor Broeklandse Volleybal. Sinds de oprichting is het altijd een gemengde club
geweest. Na de nieuwbouw van de hal spelen niet alleen de teams van Broekland
er hun potje volleybal, maar worden er regelmatig teams uit omliggende dorpen
uitgenodigd om de sportieve strijd aan te gaan.

Sponsormogelijkheden Sporthal
Sportvereniging Broekland

info Volleybal
Sportvereniging Broekland

■ Vermelding op reclamewand

■ Opgericht in 1968

■ Reclamebord(en) aan de wand

■ Tenue oranje shirt, zwarte broek

■ Kleedkamer sponsoring

■ De volleybal telt 1 damesteam
in de recreantencompetitie

■ Tribunesponsoring

Sponsor mogelijkheden
Tennis
Het tennis van Broekland speelt zich sinds 2002 af op kunstgrasbanen op locatie
‘t Horsthuis. Op deze 2 verlichte buitenbanen kan een grote groep enthousiaste
tennissers hun favoriete sport beoefenen. Hoewel de tennisvereniging een
afdeling is van SV Broekland, blijft het zichzelf nog altijd “Tennisvereniging ’t
Eierhuisje” noemen, ter ere van de oorspronkelijke locatie van oprichting. Er kan
tegenwoordig zowel binnen als buiten worden gespeeld. Er worden wekelijks
lessen gegeven voor jeugd en senioren.

Sponsormogelijkheden Sporthal
Sportvereniging Broekland

info Tennis
Sportvereniging Broekland

■ Kleedkamer sponsoring

■ Opgericht in 1979

■ Spandoek langs tennisbaan

■ De tennis telt 3 seniorenteams
in competitie

Sponsor mogelijkheden
Vriendenbord
Naast de hiervoor genoemde specifieke sponsormogelijkheden van de diverse
sportafdelingen, zijn er diverse andere mogelijkheden om de SV Broekland te
ondersteunen. Wat te denken van “De Vrienden van SV Broekland”. Met een
kleine bijdrage steunt u de SV Broekland en stelt u ons in staat om jaarlijks jong
en oud de mogelijkheden te bieden een ieder zijn of haar favoriete sport te laten
beoefenen.

Vrienden van
2250x700mm

Sponsormogelijkheden
Sportvereniging Broekland

info
Sportvereniging Broekland

■ Vriendenbord

■ Opgericht in 2002
■ Bestaat uit afdelingen:
- Voetbal
- Handbal
- Volleybal
- Tennis

Sponsor mogelijkheden

Overige sponsormogelijkheden
Overige sponsormogelijkheden SV Broekland
Daarnaast vindt u in de prijslijst nog een aantal andere mogelijkheden waarop u zich kunt
presenteren:
■

Vermelding op website SV Broekland

■

Vermelding programmaboekje voetbal thuiswedstrijden

■

Sponsoring loterij verenigingsavond

■

Shirtreclame jeugdelftallen voetbal

■

Trainingspakken voetbalelftallen

Een stuk maatwerk is natuurlijk vanzelfsprekend en wij bespreken dan ook graag met u de diverse
opties. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheden die wij u bieden, gaan wij graag
het gesprek met u aan om u een passend aanbod te doen.
De SV Broekland en indirect heel Broekland is in grote mate geholpen bij uw ondersteuning om,
onder andere, die faciliteiten te kunnen bieden dat Broekland mede tot een prettige en leefbare
gemeenschap maakt. Met zijn allen komen we een heel eind. Niet voor niets is in Broekland dan
ook het motto:
				

“Met mekare, veur mekare, deur mekare!”

