
 

Sponsormogelijkheden Sportvereniging Tynaarlo (SVT) seizoen 2019-2020 

SVT is de omni-vereniging van het dorp Tynaarlo met afdelingen voetbal, gymnastiek, volleybal en wandelen. 

Uiteraard is onze vereniging altijd op zoek naar nieuwe sponsoren die, op welke wijze dan ook, onze mooie 

vereniging financieel willen ondersteunen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Een contract (m.u.v. 

Subsponsor Brons) wordt aangegaan voor de duur van drie jaar en wordt nadien telkens stilzwijgend verlengd 

met één jaar. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Lammert Timmer 06-

53188663 of Margriet Nienhuis 06-22114285 (Sponsoring / PR) of via het contactformulier op onze site: 

www.svtynaarlo.nl. 

 

Ster-sponsoring 

Voor een jaarlijks bedrag van € 900,00 krijgt de stersponsor de volgende faciliteiten: 

 Twee reclameborden (inclusief aanschaf, ophangen, onderhoud en bedrukking), formaat 250 x 850 x 6 

mm, rond het hoofdveld, op hoogte; 

 Kledingsponsoring van een seniorenvoetbalteam; 

 Periodieke plaatsing van een advertentie op A5-formaat in het SVT sportkrantje, dat tweewekelijks 

verschijnt; 

 Vermelding logo op de (homepage van de) SVT-website, inclusief een weblink; 

 Vermelding logo op narrowcasting (digitale informatieschermen) in MFR/kantine De Spil; 

 Vermelding sponsornaam in het wedstrijdprogrammablad bij alle thuiswedstrijden van het eerste elftal; 

 Periodiek verbinden van de sponsornaam aan de wedstrijdbal bij thuiswedstrijden van het eerste elftal; 

 Periodieke uitnodiging voor een bedrijfspresentatie in het SVT sportkrantje (een pagina A5, inclusief 

tekst en foto’s); 

 Jaarlijks uitnodiging voor een sponsoractiviteit. 

 

Subsponsor Goud 

Voor een jaarlijks bedrag van € 450,00 krijgt de subsponsor Goud het volgende:  

 Reclamebord (inclusief aanschaf, ophangen, onderhoud en bedrukking), formaat 250 x 850 x 6 mm, 

rond het hoofdveld; 

 Kledingsponsoring van een jeugdvoetbalteam; 

 Periodieke plaatsing van een advertentie op formaat 12 x 12 cm in het SVT sportkrantje, dat 

tweewekelijks verschijnt; 

 Vermelding sponsornaam op de SVT-website, inclusief een weblink; 

 Vermelding logo op narrowcasting (digitale informatieschermen) in MFR/kantine De Spil; 

 Vermelding sponsornaam in het wedstrijdprogrammablad bij alle thuiswedstrijden van het eerste elftal; 

 Periodiek verbinden van de sponsornaam aan de wedstrijdbal bij thuiswedstrijden van het eerste elftal; 

 Periodieke uitnodiging voor een bedrijfspresentatie in het SVT sportkrantje (een pagina A5,  inclusief 

tekst en foto’s); 

 Jaarlijks uitnodiging voor een sponsoractiviteit. 

 



 

Subsponsor Zilver XL 

Voor een jaarlijks bedrag van € 250,00 krijgt de subsponsor Zilver XL het volgende:  

 Twee reclameborden XL aaneengesloten (inclusief aanschaf, ophangen, onderhoud en bedrukking), 

formaat 500 x 850 x 6 mm, tussen beide velden in (goed zichtbaar vanaf de weg) OF sponsoruiting op 

een kleedkamer deur (inclusief aanschaf / bevestigen bedrukking); 

 Vermelding sponsornaam in het SVT sportkrantje, dat tweewekelijks verschijnt; 

 Vermelding sponsornaam op de SVT-website, inclusief een weblink; 

 Vermelding logo op narrowcasting (digitale informatieschermen) in MFR/kantine De Spil; 

 Periodieke uitnodiging voor een bedrijfspresentatie in het SVT sportkrantje (een pagina A5,  inclusief 

tekst en foto’s); 

 Jaarlijks uitnodiging voor een sponsoractiviteit. 

 

Subsponsor Zilver 

Voor een jaarlijks bedrag van € 125,00 krijgt de subsponsor Zilver het volgende:  

 Reclamebord (inclusief aanschaf, ophangen, onderhoud en bedrukking), formaat 250 x 850 x 6 mm, 

rond het hoofdveld; 

 Vermelding sponsornaam in het SVT sportkrantje, dat tweewekelijks verschijnt; 

 Vermelding sponsornaam op de SVT-website, inclusief een weblink; 

 Vermelding logo op narrowcasting (digitale informatieschermen) in MFR/kantine De Spil; 

 Periodieke uitnodiging voor een bedrijfspresentatie in het SVT sportkrantje (een pagina A5,  inclusief 

tekst en foto’s); 

 Jaarlijks uitnodiging voor een sponsoractiviteit. 

 

Subsponsor Brons 

Voor een jaarlijks bedrag van € 85,00 krijgt de subsponsor Brons het volgende:  

 Periodieke plaatsing van een advertentie op formaat 12 x 6 cm in het SVT sportkrantje, dat 

tweewekelijks verschijnt; 

 Vermelding sponsornaam in het SVT sportkrantje, dat tweewekelijks verschijnt; 

 Vermelding sponsornaam op de SVT-website, inclusief een weblink; 

 Jaarlijks uitnodiging voor een sponsoractiviteit. 

 


