
 

 

 
 
 
 
 
Sponsormogelijkheden Sportvereniging Tynaarlo (SVT) 
 
SVT is de omni-vereniging van het dorp Tynaarlo met afdelingen voetbal, gymnastiek, volley-
bal en wandelen. Onze vereniging is altijd op zoek naar nieuwe sponsoren die, op welke 
wijze dan ook, onze mooie vereniging financieel willen ondersteunen. Hiervoor hebben we 
de volgende mogelijkheden. 

 

 STER SPONSORING      

Samenstelling van het stersponsorpakket: 

Voor een jaarlijks bedrag van € 900,00 krijgt de stersponsor de volgende facili-
teiten: 

 Een sponsoruiting op kleding van een seniorenvoetbalteam; 

 Twee reclameborden (inclusief aanschaf, ophangen, onderhoud en bedrukking), in 
totaal een formaat van 5000 x 850 x 6 mm, rond het hoofdveld, op de bovenste rij 
(ong. 2m hoog); 

 Vermelding van advertentie of logo op twee digitale informatieschermen in MFA De 
Spil en op de SVT voetbal-app;  

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

 Periodiek verbinden van de sponsornaam aan de wedstrijdbal bij thuiswedstrijden 
van het eerste elftal, een bedrijfspresentatie en een uitnodiging voor een sponsoracti-
viteit. 

 

Sub sponsoring: Goud, Zilver XL, Zilver en Brons 

Subsponsor Goud 

Voor een jaarlijks bedrag van € 450,00 krijgt de subsponsor Goud het vol-
gende: 

 Een sponsoruiting op kleding van een (jeugd)voetbalteam; 

 Reclamebord (inclusief aanschaf, ophangen, onderhoud en bedrukking), formaat 
2500 x 850 x 6 mm, aan het hoofdveld op hoogte; 

 Vermelding van advertentie of logo op twee digitale informatieschermen in MFA De 
Spil en op de SVT voetbal-app; 

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

 Periodiek verbinden van de sponsornaam aan de wedstrijdbal bij thuiswedstrijden 
van het eerste elftal, een bedrijfspresentatie en een uitnodiging voor een sponsoracti-
viteit. 

 

 



 

 

 

 

Subsponsor Zilver XL 

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

 Twee reclameborden XL aaneengesloten (inclusief aanschaf, ophangen, onderhoud 
en bedrukking), in totaal een formaat van 5000 x 850 x 6 mm of sponsoruiting op een 
kleedkamerdeur (inclusief aanschaf / bevestigen bedrukking); 

 Vermelding van logo op twee digitale informatieschermen in MFA De Spil en op de 
SVT voetbal-app; 

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

 Periodiek uitnodiging voor een bedrijfspresentatie en een uitnodiging voor een spon-
soractiviteit. 

 

Subsponsor Zilver 

Voor een jaarlijks bedrag van € 125,00 krijgt de subsponsor Zilver het vol-
gende: 

 Reclamebord (inclusief aanschaf, ophangen, onderhoud en bedrukking), formaat 
2500 x 850 x 6 mm, rond het hoofdveld; 

 Vermelding van logo op twee digitale informatieschermen in MFA De Spil en op de 
SVT voetbal-app; 

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

 Periodieke uitnodiging voor een bedrijfspresentatie en een uitnodiging voor een spon-
soractiviteit. 

 

Subsponsor Brons 

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

 Vermelding van een advertentie op twee digitale informatieschermen in MFA De Spil 
en een logo in de SVT voetbal-app; 

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

 Periodieke uitnodiging voor een bedrijfspresentatie en een uitnodiging voor een spon-
soractiviteit. 

 

 

 

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met leden van de PR en Sponsorcommissie: 

Lammert Timmer (06-53188663) 

Margriet Nienhuis (06-22114285)  

Annemarie Darwinkel (06-55102051) 

Lydia Pieters (06-48379818) 

of via e-mail: sponsoring@svtynaarlo.nl. 
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