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SPONSORING GOUDSE SPORTVERENIGING (GSV)
Informatie over de
mogelijkheden.

Sponsorpakketten GSV
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Sponsorpakketten GSV
Onderstaand vind u de mogelijkheden voor sponsoring van GSV of van één van haar elftallen.
SPONSORING 1e elftal GSV (bedragen per jaar)
Hoofdsponsorschap van 1 juli tot en met 30 juni . Hoofdsponsor vanaf € 2500
Als hoofdsponsor komt uw naam op de shirts en coach jas te staan evenals op de tas. Voorts komt er
een vermelding op onze website. Tenslotte wordt u vermeld op een bord langs het hoofdveld.
RECLAMEBORDEN (bedragen per jaar)
Hoofdveld korte zijde
3,0 meter x 80 cm - â‚¬ 75,00 per meter
4,0 meter x 80 cm - â‚¬ 75,00 per meter
6,0 meter x 80 cm - â‚¬ 75,00 per meter
Hoofdveld lange zijde
3,0 meter x 80 cm - â‚¬ 75,00 per meter
4,0 meter x 80 cm - â‚¬ 75,00 per meter
6,0 meter x 80 cm - â‚¬ 75,00 per meter
SHIRTSPONSORING (senioren)
Senioren mogelijk voor:
 1e zondag elftal â € 600 voor het 1e jaar, 2e jaar € 400, 3e jaar € 200.
 Lagere elftallen, per elftal € 500 voor het 1e jaar, 2e jaar € 300, 3e jaar € 200.

TENUESPONSORING (senioren)
Het is ook mogelijk om niet allen het shirt maar het complete tenue (shirt, broek, kousen) te
sponsoren. Senioren mogelijk voor:
 1e zondag elftal â € 900 voor het 1e jaar, 2e jaar € 600, 3e jaar € 300
 Lagere elftallen, per elftal € 800 voor het 1e jaar, 2e jaar € 550, 3e jaar € 250
SPONSORING JASSEN VOOR COACHES, TRAINERS.
Per jas € 60. Deze kosten zijn inclusief bedrukking. Uitgangspunt 3 jassen per team. Jassen blijven
eigendom van GSV.

SPONSORING TASSEN PER TEAM
Per tas € 17 voor jeugd en € 20 voor senioren. Deze kosten zijn exclusief de kosten van bedrukking.
Deze worden apart in rekening gebracht. Uitgangspunt ca. 15 tassen per team. Tassen blijven
eigendom van GSV.
BANNER OP DE WEBSITE â‚ € 100,00 per jaar
Eventuele cliché kosten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

CONTRACT
 Contracten voor sponsoring worden in principe afgesloten voor een periode van 3 jaar.
In overleg kan ook een andere periode worden aangehouden.
 Bij contracten voor bordsponsoring zijn de prijzen exclusief aanmaak kosten bebording.
Deze kosten worden verrekend tegen de aanmaakprijs. Indicatief bedrag hiervoor is
afhankelijk van de grootte en het aantal kleuren tussen ca. € 150 en € 250 per bord. Bij
eigen aanbreng bebording, maatvoering aanhouden volgens boven genoemde maten.
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Bij contracten voor shirt of tenuesponsoring zijn genoemde prijzen inclusief shirt of
tenue en een eenvoudige bedrukking in één kleur. Kleding blijft na aanschaf eigendom
van GSV. In verband met uniformiteit zal GSV de kleding in eigen beheer aanschaffen.
Bij sponsoring van jassen of tassen, blijven deze na aanschaf eveneens in eigendom bij
GSV.

PM. Naast bovengenoemde mogelijkheden kan uiteraard in overleg worden gekomen tot
alternatieve mogelijkheden.
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