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Zaalvoetbalvereniging Ommen

Inleiding
Om onze vereniging draaiende te houden en onze ambities waar te maken zijn inkomsten uit
sponsoring onontbeerlijk. Wij als sponsorcommissie zijn blij met het aantal bedrijven die al een
bijdrage leveren om ZVO/Unica Schutte ICT de vereniging te kunnen laten zijn die het wil zijn;
namelijk een actieve vereniging voor jong en oud waar plaats is voor prestaties maar ook voor plezier.
Voor u ligt daarom deze informatiemap van ZVO/Unica Schutte ICT, opgesteld voor (potentiële)
sponsors. Een map die u inzicht geeft in de vereniging en de verschillende sponsormogelijkheden.
Vanzelfsprekend kunnen deze verschillende mogelijkheden ook gecombineerd worden in een
aantrekkelijk sponsorpakket.
In deze informatiemap is een onderscheid gemaakt tussen:
- Businessgroep
- Kledingen/overige materialen
- Advertentiemogelijkheden.
Suggesties van uw kant zijn natuurlijk van harte welkom. Samen kunnen we komen tot een
sponsorpakket op maat.
Wij hopen aan te tonen dat een samenwerking met ZVO/Unica Schutte ICT voor beide partijen
interessant is.

Onderstaande bedrijven zijn u inmiddels voor gegaan

-

Bedrijfsnaam
Unica Schutte ICT (Hoofdsponsor)
Intergas
Koggel Reclame
Druk met Reclame en ICT
ALM Afbouw BV
Deventrade BV (www.sportdirect.com)
Restaurant De Bootsman
Time Out Sport Jack Hutten
Ommer Automaten BV
Stand Out Grafisch ontwerp
Infracom BV
Dames & Herenkapsalon De Kapper
Rabobank Vaart en Vecht
Bruintjes en Seisveld Accountants/Bel adv
Autoschade Henk Koggel
Huiskes Hoveniersbedrijf
Klussenbedrijf R. Kampman
Brasserie Tante Pos
Autoschade Schonewille
Café Snackbar Zalencentrum De Buren
Intercaves BV
Café de Herberg
888.com

Vestigingsplaats
Lemelerveld
Coevorden
Ommen
Ommen
Zwolle
Deventer
Stegeren
Ommen
Ommen
Ommen
Genemuiden
Ommen
Ommen
Zwolle
Ommen
Ommen
Ommen
Ommen
Ommen
Witharen
Nijkerk
Ommen
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Zaalvoetbalvereniging Ommen
Oprichting
Zaalvoetbalvereniging Ommen in het verleden ‘Ommer Automaten’ en toen nog ‘De Ridder’ is
opgericht op 6 november 1981. Met twee teams in de competitie en een aantal recreanten was het
een kleine vereniging. Het doel van de vereniging was volgens de statuten ‘het doen beoefenen en
het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de
beroepsvoetbalsport’.
Het doel is nog steeds gelijk gebleven, maar inmiddels is Zaalvoetbalvereniging Ommen een
snelgroeiende vereniging. In 2007 nog vijf seniorenteams en nu inmiddels ruim 100 leden en
uitgegroeid tot een vereniging met tien seniorenteams en een damesteam die uitkomen in de KNVB
competitie. Het 1e team komt dit seizoen uit in de Landelijke Topklasse van de KNVB. Na de 2e plaats
in de competitie mocht er via de nacompetitie zelfs gestreden worden voor een plek in de 1e divisie.
De organisatie van de vereniging is grotendeels in handen van het vijfkoppige bestuur. Dit bestuur
wordt ondersteund door teamleiders en enkele commissies. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor
de algemene coördinatie binnen de teams. De commissies (kas, sponsoring, clubblad, etc.) ontnemen
het bestuur veel werk en zorgen voor versterking van de band tussen de leden onderling en de
vereniging.
Communicatie
De communicatie binnen de vereniging, maar ook naar buiten toe, verloopt voornamelijk via de
website www.zaalvoetbalommen.nl. Onze website wordt veelvuldig bezocht door leden van de
vereniging, maar ook door andere belangstellenden (bijvoorbeeld tegenstanders uit de competitie).
Het afgelopen seizoen hebben wij ruim 27.000 bezoeken op onze website mogen ontvangen. Op de
website staan onder andere wedstrijdschema’s, uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen. Een ander
veelgebruikt communicatiemiddel is onze nieuwsbrief, dat 10 keer per jaar digitaal wordt uitgebracht.
In de nieuwsbrief staan o.a. mededelingen vanuit het bestuur en vanuit alle teams, ondergebracht in
verschillende rubrieken.
Toekomst
De verwachting en doelstelling van Zaalvoetbalvereniging Ommen is de komende jaren verder te
blijven groeien. In prestatie en in omvang. Zaalvoetbalvereniging Ommen zal zich blijven profileren als
een dynamische, gezellige en bovenal gezonde zaalvoetbalvereniging.
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Sponsormogelijkheden
P-A. Hoofdsponsor
Bedrijfsnaam opnemen in de clubnaam (vb: ZVO/bedrijfsnaam)
Lidmaatschap ZVO-Businessgroep
Toegang voor 4 personen tot de activiteiten van de businessgroep
Reclame uiting op voorzijde wedstrijdkleding 1e en 2e elftal
Reclamebord/doek (2x 3 meter) bij thuiswedstrijden 1e elftal
Bedrijfsnaam vermelden op homepage website met hyperlink naar website bedrijf
Vermelding in de nieuwsbrief (10x per jaar)
½ advertentie programmaboekje (achterpagina)
Logo op affiche voor thuiswedstrijden
Perspublicatie o.a. website
Gratis toegang tot alle wedstrijden van al onze teams en de door ons georganiseerde evenementen
Duur overeenkomst:
Sponsorbedrag:

3 jaar
op aanvraag

P-B. Goudensponsor
Bedrijfsnaam vermelden op homepage website met hyperlink naar website bedrijf
Lidmaatschap ZVO-Businessgroep
Toegang voor 2 personen tot de activiteiten van de businessgroep
Reclamebord/doek (3 meter) bij thuiswedstrijden 1e elftal
Vermelding in de nieuwsbrief (10x per jaar)
Advertentie in programmaboekje 1e elftal
Logo op affiche thuiswedstrijden 1e team
Perspublicatie o.a. website
Gratis toegang tot alle wedstrijden van al onze teams en de door ons georganiseerde evenementen
Duur overeenkomst:
Sponsorbedrag:

3 jaar
op aanvraag

P-C. Zilverensponsor
Bedrijfsnaam vermelden op website met hyperlink naar website bedrijf
Lidmaatschap ZVO-Businessgroep
Toegang voor 2 personen tot de activiteiten van de businessgroep
e
Reclamebord/doek (3 meter) bij thuiswedstrijden 1 elftal
Vermelding in de nieuwsbrief (10x per jaar)
Perspublicatie o.a. website
Gratis toegang tot alle wedstrijden van al onze teams en de door ons georganiseerde evenementen
Duur overeenkomst:
Sponsorbedrag:

3 jaar
op aanvraag
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P-D. Toernooi-sponsor
In de maand december organiseert ZVO/Unica Schutte ICT een toernooi. Dit toernooi wordt
georganiseerd voor veldvoetbalverenigingen in de regio, dit als voorbereiding op het Protos Weering
Toernooi. Het toernooi wordt op één avond gespeeld.
Bedrijfsnaam verbonden aan het toernooi (naamgever)
Bedrijfsnaam vermelden op website met hyperlink naar website bedrijf
1/1 advertentie programmaboekje (achterpagina)
Perspublicatie o.a. website
Advertentieruimte op de aankondigingposters (oplage A3 – 10 stuks)
Mogelijkheid om uw bedrijf in de sporthal onder de aandacht te brengen middels reclameborden,
vlaggen, banners etc.
Duur overeenkomst:
Sponsorbedrag:

in overleg
op aanvraag
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Kleding en overige materialen
K-A. Compleet wedstrijdtenue
Bedrijfsnaam vermelden op website met hyperlink naar website bedrijf
Lidmaatschap ZVO-Businessgroep
Toegang voor 2 personen tot de activiteiten van de businessgroep
Reclamebord/doek (3 meter) bij thuiswedstrijden 1e elftal
Vermelding in de nieuwsbrief (10x per jaar)
Perspublicatie o.a. website
Gratis toegang tot alle wedstrijden van al onze teams en de door
ons georganiseerde evenementen
Hummel wedstrijdtenue type London (10 stuks)
Bestaande uit: Shirt, Broek, Sokken, Keepershirt,
Keepersbroek en een Teambag
Kleur:
Bedrukking:

royal – white
linkerborst:
logo ZVO/Unica Schutte ICT
voorzijde:
sponsornaam
lange zijden(teambag): sponsornaam

Duur overeenkomst:
Sponsorbedrag:

5 jaar
op aanvraag

K-B. Presentatiepakken
Bedrijfsnaam vermelden op website met hyperlink naar website bedrijf
Lidmaatschap ZVO-Businessgroep
Toegang voor 2 personen tot de activiteiten van de businessgroep
Reclamebord/doek (3 meter) bij thuiswedstrijden 1e elftal
Vermelding in de nieuwsbrief (10x per jaar)
Perspublicatie o.a. website
Gratis toegang tot alle wedstrijden van al onze teams en de door
ons georganiseerde evenementen
Hummel presentatiepak type Brasil TTC
Modieus slijtvast trainingspak in hoogwaardige ttc-kwaliteit. De broek
heeft een goed nsluitende rechte pijp voorzien van een ritssluiting.
De bekende Hummel chevrons komen terug op de broek en de mouwen.
Het comfortabele jack heeft een raglan mouwinzet.
De achterzijde van het jack is geheel uni.
Kleur:
Bedrukking:

royal – black – white
linkerborst:
logo ZVO/Unica Schutte ICT
rechterborst: sponsorlogo
achterzijde:
sponsornaam

Duur overeenkomst:
Sponsorbedrag:

3 of 5 jaar
op aanvraag
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K-C. Sweaters
Bedrijfsnaam vermelden op website met hyperlink naar website bedrijf
Lidmaatschap ZVO-Businessgroep
Toegang voor 2 personen tot de activiteiten van de businessgroep
Reclamebord/doek (3 meter) bij thuiswedstrijden 1e elftal
Vermelding in de nieuwsbrief (10x per jaar)
Perspublicatie o.a. website
Gratis toegang tot alle wedstrijden van al onze teams en de door
ons georganiseerde evenementen
Hummel sweater typ Brasil TTC
Duurzaam vrijetijdstop, gemaakt in hoogwaardig ttc materiaal.
Mouwen zijn voorzien van afwijkende kleuren pipings en
geprinte Hummel chevrons. Top heeft een korte rits en is afgewerkt
met een geborduurd chevron logo op de borst. Top heeft twee
steekzakken met ritsen. Onderzijde is voorzien van een
elastische tailleband. Manchetten zijn gemaakt van een stevige ribkwaliteit
Kleur:
Bedrukking:

royal – navy – white
linkerborst:
logo ZVO/Unica Schutte ICT
rechterborst: sponsorlogo
achterzijde:
sponsornaam

Duur overeenkomst:
Sponsorbedrag:

3 of 5 jaar
€ 250,- p.jr excl. aanschaf kleding 1e jr. € 400- (10 st.)

K-D. Voetbaltassen
Naamsvermelding op lange zijde voetbaltassen van een team
Bedrijfsnaam vermelden op website met hyperlink naar website bedrijf
Advertentie in de nieuwsbrief (10x per jaar)
Logo op programmaboekje 1e elftal
Perspublicatie o.a. website
Ingelijste foto gesponsorde team
Gratis toegang tot alle wedstrijden van al onze teams en de door ons
georganiseerde evenementen
Hummel sporttas type Spain
Tas met 2 zijvakken en binnensleutelvak,
dubbele ritsen en verstelbare draagriem met polstering.
Kleur:
Bedrukking:

royal – black
korte zijden:
lange zijden:

Duur overeenkomst:
Sponsorbedrag:

logo van ZVO/Unica Schutte ICT
sponsornaam

3 jaar
op aanvraag
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K-E. Polo’s
Naamsvermelding op voorzijde/achterzijde polo’s van een team
Bedrijfsnaam vermelden op website met hyperlink naar website bedrijf
Advertentie in de nieuwsbrief (10x per jaar)
Logo op programmaboekje 1e elftal
Perspublicatie o.a. website
Ingelijste foto gesponsorde team
Gratis toegang tot alle wedstrijden van al onze teams en de door ons
georganiseerde evenementen
Polo
Deze hoogwaardige polo is uitstekend geschikt om te dragen als vrijetijdspolo.
Door de combinatie van polyester-katoen is het draagcomfort perfect.
Kleur:
Bedrukking:

white
linkerborst:
rechterborst:
achterzijde:

Duur overeenkomst:
Sponsorbedrag:

logo ZVO/Unica Schutte ICT
sponsorlogo
sponsornaam

3 jaar
op aanvraag

K-G. Rugreclame wedstrijdshirt (Niet beschikbaar voor 1e en 2e team)
Naamsvermelding op achterzijde wedstrijdshirt van een team
Bedrijfsnaam vermelden op website met hyperlink naar website bedrijf
Advertentie in de nieuwsbrief (10x per jaar)
Logo op affiche thuiswedstrijden 1e team
Logo op programmaboekje 1e elftal
Perspublicatie o.a. website
Ingelijste foto gesponsorde team
Gratis toegang tot alle wedstrijden van al onze teams en de door ons georganiseerde evenementen
Kleur:
Bedrukking:

white
bovenkant rug:

Duur overeenkomst:
Sponsorbedrag:

sponsornaam

3 of 5 jaar
op aanvraag
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K-F. Warming-up shirts
Naamsvermelding op voorzijde/achterzijde polo’s van een team
Bedrijfsnaam vermelden op website met hyperlink naar website bedrijf
Advertentie in de nieuwsbrief (10x per jaar)
Perspublicatie o.a. website
Ingelijste foto gesponsorde team
Gratis toegang tot alle wedstrijden van al onze teams en de door ons
georganiseerde evenementen
Hummel w.up Shirt Sidney
Vervaardigd in hoogwaardig polyester, voorzien van climatec functie
Kleur:
Bedrukking:

kobalt
linkerborst:
rechterborst:
achterzijde:

Duur overeenkomst:
Sponsorbedrag:

logo ZVO/Unica Schutte ICT
sponsorlogo
sponsornaam

3 jaar
op aanvraag

K-H. Ballen
Een aantrekkelijke manier om uw bedrijfsnaam onder
de aandacht te brengen is het sponsoren van een wedstrijdbal.
Hierbij wordt uw naam onder de aandacht gebracht tijdens
de betreffende thuiswedstrijd, op de website, als sponsor van de
wedstrijdbal van een specifieke wedstrijd.
Deze optie is alleen mogelijk bij de thuiswedstrijden.
Sponsorbedrag:

op aanvraag (inclusief bal + A-A (1/4 pagina)
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Advertentiemogelijkheden
A-A. Adverteren in de nieuwsbrief
Minimaal 10 keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is bedoeld voor leden van
ZVO/Unica Schutte ICT, sponsoren en donateurs. Ook vervult het een rol van visitekaartje. In de
nieuwsbrief heeft u voldoende ruimte om uw bedrijf onder de aandacht te brengen.
Daarnaast kunt u zelf een advertentie aanleveren (digitaal) die geplaatstkan worden in de nieuwsbrief
om uw bedrijf extra onder de aandacht te brengen.
Uw advertentie kan in verschillende formaten geplaatst worden.
Sponsorbedrag:
¼ formaat
€ 75,- per jaar
½ formaat
€100,- per jaar

A-B. Website & Adverteren in de nieuwsbrief
Uw bedrijfsnaam en logo worden weergegeven op de sponsorpagina op de website met daarbij
eventueel een link naar uw eigen website. Daarnaast wordt uw bedrijfsnaam met logo vermeld in onze
nieuwsbrief die 10x per seizoen digitaal uitkomt. (1/4 pagina)
Sponsorbedrag:

€ 100,- per jaar

A-C. Optie A-B met uitbreiding van logo in het programmaboekje
Tijdens de thuiswedstrijden van het 1e team wordt een programmaboekje uitgegeven aan bezoekers
van de wedstrijd. In dit programmaboekje is aandacht voor de opstelling, de stand en een verslag van
de vorige wedstrijd. Het programmaboekje verschijnt minimaal 11x per seizoen, gedrukt in full color op
A5 formaat.
Sponsorbedrag:

€ 150,- per jaar
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A-E Banner op de homepage van de website
Het is mogelijk om op de homepage van de website van ZVO/Unica Schutte ICT een banner te
plaatsen.Dit is mogelijk in twee formaten:
Specificatie Banner (groot) op homepage:
Plaats:
Breedte:
Hoogte:
Bestandstype:
Maximale grootte:
Landingspagina:

Groot

rechterzijde site
135 pixels
70 pixels
JPG, GIF
20 KB
Bij aanleveren banner landingspagina
specificeren (target URL)

Duur overeenkomst: 1 jaar
Sponsorbedrag:
€ 100,- p.jr
Specificatie Banner (klein) op homepage:
Plaats:
Breedte:
Hoogte:
Bestandstype:
Maximale grootte:
Landingspagina:

Klein

rechterzijde site
135 pixels
35 pixels
JPG, GIF
15 KB
Bij aanleveren banner landingspagina
specificeren (target URL)

Duur overeenkomst: 1 jaar
Sponsorbedrag:
€ 75,- p.jr

A-F. Overige mogelijkheden
Hebt u zelf een idee voor de invulling van sponsoring of een andere vorm van samenwerking met
Zaalvoetbalvereniging Ommen, dan kunt u daarvoor altijd contact met ons opnemen. Wij horen graag
wat u ons te bieden heeft.
Kosten en looptijd in overleg.
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Contactinformatie
Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie te ontvangen, dan nodigen
wij u graag uit om contact met ons op te nemen.
Contactpersonen sponsoring Zaalvoetbalvereniging Ommen:
André Holtvoort

Tel. 06 – 52 48 16 63

Eric Jaspers

Tel. 06 – 11 58 55 34

E-mail: sponsoring@zaalvoetbalommen.nl
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BIJLAGE
Intentieovereenkomst sponsoring
De ondergetekenden:
Zaalvoetbalvereniging Ommen, gevestigd te Ommen
in deze vertegenwoordigd door :...................................................................................
en
Bedrijfsnaam

:...............................................................................................

Conctactpersoon:

:...............................................................................................

Adres

:...............................................................................................

Postcode/woonplaats

:...............................................................................................

Woonplaats

:...............................................................................................

Telefoon

:...............................................................................................

E-mail

:...............................................................................................

verklaren hierbij te hebben aangegaan een intentieovereenkomst inzake
sponsoring van de Zaalvoetbalvereniging Ommen
De sponsoring bestaat uit:

□
□
□
□

Sponsorpakket

Optie: ……………………

Kleding/overige materialen

Optie: ……………………

Advertentiemogelijkheden

Optie: ……………………

anders, n.l. ....................................

De sponsor is mondeling akkoord gegaan met de geldende condities voor het sponsorpakket.
De vereniging zal bovenstaande zo spoedig mogelijk bevestigen in een contract c.q. brief.

Datum

:........................................

Bedrijfsnaam sponsor :........................................

De vereniging

:.......................................

Naam functionaris

:........................................

Naam

:.......................................

Handtekening:

:........................................

Handtekening

:.......................................
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