
Nieuwe sponsormogelijkheid 
VV Drachtster Boys

1. CATEGORIESPONSORING

Jarenlang hebben wij naar volle tevredenheid gewerkt 

met het concept van hoofdsponsoring. Dankzij dit con-

cept heeft Drachtster Boys vele jaren met alle teams in 

een uniform voetbalshirt kunnen uitkomen.

Vanaf het seizoen 2012/2013 stappen we van dit con-

cept af en introduceren we Categoriesponsoring.

Als Categoriesponsor wordt u voor een periode van 

4 jaar dè sponsor van een complete Categorie. Het 

Categoriesponsorschap biedt u een unieke manier om 

op een positieve manier uw bedrijfsnaam en/of logo te 

verbinden aan de categorie die u het beste past.

Afhankelijk van uw doelgroep kunt u namelijk kiezen 

voor een leeftijdsgroep die aansluit bij het door u ge-

wenste profiel.

De categorien zijn hierbij in eerste instantie ingedeeld 

naar leeftijd en veld/zaal en vervolgens naar jongens/

meisjes en de senioren naar prestatie/recreatie. 

De gehele categorie speelt in het voetbalshirt met ùw 

bedrijfsnaam en/of logo op de borst. Daarnaast wordt  

het trainingspak van het eerste elftal van de categorie 

voorzien van uw bedrijfsnaam en/of logo.

Uiteraard krijgt u als Categoriesponsor alle faciliteiten 

Een enthousiaste club vrijwilligers is momenteel druk bezig met het sponsorprogramma 

van de toekomst!  Aangezien successen uit het verleden geen garantie geven voor de toe-

komst , zijn er een aantal nieuwe sponsormogelijkheden uitgedacht.

die bij het lidmaatschap van de Ondernemers Societeit 

Drachtster Boys behoren.

De sponsorbijdrage bedraagt € 5.000 (ex BTW) per 

jaar; de aanschaf van de gesponsorde kleding is hierbij 

inbegrepen.

2. SPONSORING RECREATIEVE ELFTALLEN

Draagt u Drachtster Boys een warm hart toe en voelt 

u zich in het bijzonder verbonden met een recreatief 

elftal?

Dan kunt u trainingspakken met uw bedrijfsnaam en/

of logo ter beschikking stellen aan het recreatieve team 

van ùw keuze. 

Een prachtige mogelijkheid om uw favoriete team tegen 

redelijke kosten in een fraai trainingspak te steken en 

ook nog de aandacht op uw onderneming te vestigen. 

Een duidelijke win-win situatie dus!.

De trainingspakken worden door de vereniging centraal 

ingekocht en blijven twee seizoenen in gebruik.

Na afloop van het eerste jaar bepaalt uzelf bij welk 

team de trainingspakken in het tweede jaar worden 

gebruikt; mocht blijken dat er meerdere pakken voor 

één team beschikbaar komen, dan bepaalt loting welk 

pak op het desbetreffende team blijft en welk pak aan 

een ander team wordt toegewezen. Na afloop van het 

tweede seizoen zullen de pakken worden geschonken 

aan een goed doel.

De sponsorbijdrage bestaat uit de aanschafkosten van 

de trainingspakken inclusief de kosten van bedrukken. 

Daarnaast wordt een eenmalige bijdrage van € 250 (ex-

clusief BTW) per seizoen gevraagd. Deze extra bijdrage 

is specifiek bedoeld voor de financiering van activitei-

ten en/of sportmiddelen van de jeugd/recreatie afdeling 

van onze vereniging.

Het te
am dat de meeste ballen 

verzamelt k
rijgt een

 prijs!



Categoriesponsor

Een categoriesponsor ontvangt de volgende rechten/diensten:

Business Club

•	 Het	lidmaatschap	van	de	ondernemers	Sociëteit	

 Drachtster Boys;

•	 Gratis	koffie	voor,	tijdens	en	na	de	wedstrijd;

•	 50	gratis	consumptiebonnen	te	besteden	in	de	Business	

 Club tijdens thuiswedstrijden;

•	 Luxe	hapjes	na	de	wedstrijd;

•	 Recht	op	toegang	tot	alle	activiteiten	van	de	Business	

 Club.

Sportpark Drachtster Bos

•	 Toegang	tot	alle	thuiswedstrijden	van	Drachtster	Boys	1;

•	 4	extra	toegangskaarten	voor	uw	gasten	voor	het	

 bezoeken van de thuiswedstrijden van het eerste team.

P.R.

•	 6	meter	reclamedoek	langs	het	kunstgrasveld;

•	 Vermelding	van	uw	logo	op	de	voetbalshirts	van	alle	

 elftallen van de categorie die u sponsort;

•	 Vermelding	van	uw	logo	op	de	trainingspakken	van	het	

 eerste selectie-elftal van de categorie;

•	 Presentatie	van	uw	bedrijf	op	de	internetsite	van	

 Drachtster Boys.

Kosten

Het categoriesponsorschap bij Drachtster Boys  kan aangegaan worden voor het 

bedrag van € 5.000 (excl. BTW) per jaar en de overeenkomst wordt schriftelijk 

aangegaan voor de duur van vier jaar. De voetbalshirts en trainingspakken wor-

den door Drachtster Boys betaald.

Hoofdsponsor

Een hoofdsponsor ontvangt de volgende rechten/diensten:

Business Club

•	 Het	lidmaatschap	van	de	ondernemers	Sociëteit	

 Drachtster Boys;

•	 Gratis	koffie	voor,	tijdens	en	na	de	wedstrijd;

•	 200	gratis	consumptiebonnen	te	besteden	in	de	

 Business Club tijdens thuiswedstrijden;

•	 Luxe	hapjes	na	de	wedstrijd;

•	 Recht	op	toegang	tot	alle	activiteiten	van	de	

 Business Club.

Sportpark Drachtster Bos

•	 Toegang	tot	alle	thuiswedstrijden	van	Drachtster	Boys	1;

•	 8	extra	toegangskaarten	voor	uw	gasten	voor	het	

 bezoeken van de thuiswedstrijden van het eerste team.

P.R.

•	 6	meter	reclamebord	boven	langs	het	hoofdveld	en	

	 6	meter	reclamebord	onder	langs	het	hoofdveld,	

	 6	meter	doek	langs	het	kunstgrasveld;

•	 Vermelding	van	uw	logo	op	de	voetbalshirts	achter	of	

 voorop van het eerste en tweede   selectie-elftal 

 van Drachtster Boys;

•	 Vermelding	van	uw	logo	op	de	trainingspakken	van	het	

 eerste selectie-elftal van Drachtster Boys;

•	 Vermelding	van	uw	naam	in	het	programmaboekje;

•	 Presentatie	van	uw	bedrijf	in	de	full	color	presentatiegids	

 van Drachtster Boys;

•	 Presentatie	van	uw	bedrijf	op	de	internetsite	

 van Drachtster Boys;

•	 Een	origineel	Drachtster	Boys	shirt	in	een	fotolijst	

 met daarop uw logo afgedrukt om in uw bedrijf 

 op te hangen;

•	 Reclameuiting	op	het	scorebord	bij	het	hoofdveld.

Kosten

Het hoofdsponsorschap kan aangegaan worden voor het bedrag van € 10.000 

(excl. BTW) per jaar en de overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan voor de 

duur van vier jaar. De voetbalshirts en trainingspakken worden door Drachtster 

Boys betaald.

3. ONDERNEMERS SOCIETEIT 
DRACHTSTER BOYS

Uiteraard kunt u ook nog steeds kiezen voor de regu-

liere manieren om Drachtster Boys te sponsoren – met 

trots kijken wij nog steeds naar onze stersponsoren, 

cosponsoren en algemene leden van de OSDB.

Kijk op de website van de OSDB (www.osdb.nl) welke 

ondernemers Drachtster Boys allemaal al een warm 

hart toedragen en bij wie u bij voorkeur uw zaken zou 

moeten doen!

Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden, 

kunt u een e-mail sturen naar:

sponsoring@drachtsterboys.nl

Sponsorcommissie Drachtster Boys: 

Edo	Abels,	Dick	van	der	Mei,	Rene	de	Wilde	

en	Pieter	Boonstra.

Successen uit het verleden 

zijn geen garantie voor de toekomst.

Ook niet als het om sponsoren gaat. 

Vandaar dat er een geheel nieuw 

sponsorprogramma is uitgedacht!


