SPONSORGIDS

SC Joure is een omni sportvereniging met circa 950 leden. Circa 850 leden voetballen
en 100 leden spelen korfbal. SC Joure is aangesloten bij zowel de Koninklijke
Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) als bij de Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond
(KNKV). De vereniging is voortgekomen uit een fusie van de Voetbalvereniging De Kooi,
opgericht op 20 maart 1920, en de Rooms Katholieke Voetbalvereniging Friso,
opgericht op 26 mei 1930. Op 24 mei 1971 is de Korfbalvereniging De Jouwer
toegetreden tot Sportclub Joure. Bekende sporters van SC Joure zijn Henk
Zoetendal, Jelle ten Rouwelaar en Andries Noppert.

Missie
SC Joure wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbal- en
korfbalsport. We willen prestatiegericht en
recreatief voetballen en korfballen, waarbij
spelplezier voorop staat. Sponsoring helpt
onze vereniging daarbij om dit doel te
bereiken.
Kernwaarden
SC Joure wil haar spelende leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en supporters
een sportieve en veilige omgeving bieden
waarbij voetbal- en korfbalplezier, beleving
en trots voorop staan. De kernwaarden van
de vereniging zijn sportiviteit, wederzijds
respect, samenwerking, trots en maatschappelijke betrokkenheid.
Sponsoring
Sponsoring stelt ons in staat om het doel,
“iedereen te laten genieten van de voetbalen korfbalsport” te bereiken. Sponsoring
helpt ons ook om financieel gezond te
blijven en de faciliteiten te bieden om met
plezier te kunnen sporten. Onderhoud van
het terrein en de gebouwen, kleding en
andere materialen, het organiseren van leuke
activiteiten, het coachen en trainen van de
teams zijn daar een paar voorbeelden van.

Waarom sc Joure sponsoren?
SC Joure is de grootste vereniging in de
gemeente De Fryske Marren. We hebben
950 leden en circa 400 vrijwilligers.
Samen met ouders, vrienden en andere
betrokkenen, teams van andere clubs en
hun toeschouwers die op bezoek komen,
bereikt u door sponsoring een doelgroep
die veel groter is dan 1000+ mensen.
U bent ervan verzekerd dat u een groot
publiek bereikt met uw reclameboodschap.
Daarnaast is een groot aantal bedrijven
sponsor van SC Joure. Deze bedrijven
vormen een kans op meer zaken doen
voor u, of om gezellig met een andere
ondernemers eens van gedachten te
wisselen. En het is ook leuk om een
vereniging als SC Joure te ondersteunen.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is binnen de
vereniging het aanspreekpunt voor de
sponsoren. Dit gebeurt in overleg met
het bestuur van de vereniging. In dit
sponsorplan ontvangt u een toelichting
wat de mogelijkheden tot sponsoring
van SC Joure zijn.

SPONSORPAKKETTEN

Verenigingssponsor
voetbal+korfbal
gehele vereniging
		
muv onderstaande teams
vraag de sponsorcommissie
----------------------------------------------------------------------------------Topsponsor
voetbal
zaterdag heren 1
vraag de sponsorcommissie
Topsponsor
korfbal
team 1
vraag de sponsorcommissie
----------------------------------------------------------------------------------Co-sponsor
voetbal
zondag heren 1
2000 euro p.j.
		
dames 1
2000 euro p.j.
		
zaterdag heren 2
2000 euro p.j.
----------------------------------------------------------------------------------Goud sponsor		
goudpakket
1000 euro p.j.
Zilver sponsor		
zilverpakket
750 euro p.j.
Brons sponsor		
bronspakket
500 euro p.j.

Als topsponsor heeft u de volgende voordelen:

TOPSPONSOR

•
•
•
•
•
•
•

uw merknaam/logo op kleding van het zaterdag voetbalteam heren 1 of korfbalteam 1
als topsponsor apart vermeld op de website met doorklikbanner
als topsponsor apart vermeld in het Clubblad De Spil
vermelding in wedstrijdprogramma + wedstrijdposter
uw merknaam/logo op 2 veldborden langs het hoofdveld en 1 bord bij het kunstgrasveld
een hele pagina op de kantine TV met uw merk/naam logo
u wordt op de hoogte gehouden van alle feestelijke activiteiten rond SC Joure
u krijgt bij speciale festiviteiten of acties de eerste keuze om mee te doen
• als topsponsor vermeld op het promobord aan de buitenzijde van het clubgebouw
• als topsponsor vermeld op het promobord in het clubgebouw
• vlag sponsor bij entree sportcomplex

Als co-sponsor heeft u de volgende voordelen:

COSPONSOR

•
•
•
•
•
•
•

uw merknaam/logo op wedstrijdshirt van het gesponsorde team
als co-sponsor apart vermeld op de website met doorklikbanner
als co-sponsor apart vermeld in het Clubblad De Spil
vermelding in wedstrijdprogramma
uw merknaam/logo op 2 veldborden langs het hoofdveld en 1 bord bij het kunstgrasveld
een halve pagina op de kantine TV met uw merk/naam logo
u wordt op de hoogte gehouden van alle feestelijke activiteiten rond SC Joure
u krijgt bij speciale festiviteiten of acties na de hoofdsponsor de keuze om mee te doen
• als co-sponsor vermeld op het promobord aan de buitenzijde van het clubgebouw
• als co-sponsor vermeld op het promobord in het clubgebouw

DE PAKKETTEN
GOUD, ZILVER EN BRONS BIEDEN U
ALS SPONSOR HET VOLGENDE:
Het Goudpakket bestaat voor u uit de volgende onderdelen:

SPONSOR GOUD

• 3x veldbord
2x hoofdveld en 1x kunstgrasveld		
675 euro
• ¼ pagina
kantine TV				
200 euro
• website
logo vermelding Goud			
200 euro
• sponsorbord
Clubhuis, vermelding Goud sponsor		
200 euro
• wedstrijd
1x wedstrijd en wedstrijdbal Za. Heren 1
150 euro
• De Spil
vermelding merk/logo in de Spil		
250 euro
----------------------------------------------------------------------------------Totaal					1675 euro

UW PRIJS 1000 EURO

SPONSOR ZILVER

Het Zilverpakket biedt u veel mogelijkheden als sponsor:
• 2x veldbord
1x hoofdveld en 1x kunstgrasveld		
450 euro
• ¼ pagina
kantine TV				
200 euro
• website
logo vermelding Zilver			
200 euro
• wedstrijd
1x wedstrijd en wedstrijdbal Za. Heren 1
150 euro
• De Spil
vermelding merk/logo in de Spil		
250 euro
----------------------------------------------------------------------------------Totaal					1250 euro

UW PRIJS 750 EURO

SPONSOR BRONS

Het Bronspakket heeft, voor u als sponsor, de volgende voordelen:
• 1x veldbord
1x hoofdveld				
225 euro
• ¼ pagina
kantine TV				
200 euro
• website
logo vermelding Brons			
200 euro
• De Spil
vermelding merk/logo in de Spil		
250 euro
----------------------------------------------------------------------------------Totaal					875 euro

UW PRIJS 500 EURO

U kunt als sponsor ook ‘a la carte’ kiezen voor losse onderdelen in plaats van
pakketten om SC Joure te ondersteunen. Alle tarieven zijn per jaar, de contracten
worden per 3 jaar afgesloten. Bij de verschillende opties worden de maakkosten
van de uitingen apart gefactureerd.

VERDERE SPONSOROPTIES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebouw sponsor
Kantine TV (¼ pag)
Logovermelding op website
Bord langs hoofdveld
Bord langs kunstgrasveld
Wedstrijd en wedstrijdbal heren 1
Advertentie in de Spil (¼ pag)
Shirtsponsor overige teams
Trainingspak overige teams
Tassensponsor overige teams
Sponsoring kleedkamer
Bidonsponsor
Club van 100

opvragen bij sponsorcommissie
200 euro
200 euro
225 euro
225 euro
150 euro
250 euro per jaar
1200 euro per 3 jaar
1500 euro per 3 jaar
900 euro per 3 jaar
200 euro
300 euro per 3 jaar
100 euro incl. vermelding bord club van 100

Club van 100
Voor slechts 100 euro per jaar steunt u SC Joure! Wij kunnen met uw bijdrage
investeringen doen in bijvoorbeeld dug outs, nieuwe doelen, materiaal, kantine
enzovoort. Uw naam wordt vermeld op het bord van de Club van 100. Daarnaast
wordt u uitgenodigd voor een feestavond en krijgt als welkomscadeau een fraaie
SC Joure bal.
Maatwerk
Daarnaast vieren wij in 2020 ons 100-jarig bestaan. We zullen dan speciale festiviteiten
organiseren waarbij de hoofdsponsoren en de topsponsoren als eerste de keuze krijgen
om mee te doen. U kunt voor speciale ideëen om de club te sponsoren ook contact
opnemen met de sponsorcommissie.
We kennen ook bedrijven, mensen die SC Joure een warm hart toedragen. Zij willen
niet altijd als sponsor in beeld, of misschien alleen meedoen met de activiteiten van
de sponsorclub. U bent van harte welkom bij de club.

DE SPONSORCOMMISSIE
Met de sponsorcommissie kunt u afspraken maken over de invulling van de sponsoring.
Voor alle sponsoractiviteiten wordt een contract opgesteld. Hierin worden de aard van
de sponsoring, de duur en de betaling vastgelegd.
Bent u geïnteresseerd om sc Joure te gaan sponsoren?
U kunt bij de sponsorcommissie terecht voor aanvullende informatie.
Onderstaand treft u een aantal vragen waarop de commissie u antwoord kan geven:
• Welk sponsorpakket past bij mij?
• Welke sponsor optie is interessant?
• Mijn zoon, dochter of kleinkind speelt bij de club en ik wil graag iets doen.
Wat zijn de mogelijkheden?
• Ik zou graag gebruik willen maken van maatwerk en heb daar ideeën over.
Met wie kan ik dit bespreken?
• Kunt u mij vertellen wat de mogelijkheden zijn om mee te doen
met het 100-jarig feest van SC Joure?
De contactgegevens van de sponsorcommissie zijn sponsoring@scjoure.nl

