
  
  

SPONSOR WORDEN BIJ ASV DRONTEN 

Sponsor zijn van voetbalvereniging asv Dronten is een uitstekend middel om uw bedrijf te 
positioneren. De vereniging heeft met bijna 1.100 leden, 65 teams en zo’n 100 sponsoren 
een groot bereik. 

Bovendien kunt u op deze manier iets doen voor onze leden en de regio. Een vereniging als 
asv Dronten kan immers niet zonder betrokken sponsoren! Door middel van sponsoring, in 
welke vorm dan ook, kunt u betrokkenheid tonen met de voetbalsport, de vereniging en haar 
vele vrijwilligers. 

Gezelligheid 
Onze vereniging kenmerkt zich als een actieve, sociale en gezellige vereniging. Onze 
uitstraling is groot dankzij het professionele en goede imago van de club. Gezelligheid is iets 
wat we met elkaar moeten maken daarom vinden we het belangrijk om u als sponsor 
regelmatig te ontmoeten op ons sportpark of bij sponsorbijeenkomsten. Hierbij kunt u 
kennismaken met elkaar en is er natuurlijk de mogelijkheid te netwerken waarbij u uw bedrijf 
kunt promoten. 

Om de sponsoring en alles wat daarbij hoort op een effectieve en efficiënte wijze te laten 
verlopen, heeft de vereniging een commerciële commissie en een Business club. De 
commissie is het aanspreekpunt voor u als sponsor. 

De commerciële commissie asv Dronten bestaat uit: 

Roeland Veen 
Fred Rosier 
Judy Honing 
Marco Efftink 
Ferry Sijtsma 

Bestuurslid en voorzitter commissie 0639585712 
Senior accountmanager sponsoring 06 51924245 
Relatiebeheer sponsoren 0623909097 
Kleding shirtsponsoring 0647766908 
Facturatie verenigingsponsoren 0623599017 

De Business Club bestaat uit: 

Jan Bangma 
Jan de Haas 
Fred Rosier 
Harm Wierda 
Vacature 

Business club 0653157964 
Business club 0655170239 
Senior accountmanager sponsoring 06 51924245 
Facturatie Business club 0643230446 
(Gastvrouw/gastheer Businesshome) 

Voor meer informatie en een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met de 
commerciële commissie, bereikbaar via: bestuurcommercie@asvdronten.nl of via 
bovengenoemde 
telefoonnummers. 

CONTACT 
Educalaan 29 
8251 GC Dronten 

@bestuurcommercie@asvdron
ten.nl 



  
  

SPONSOR MOGELIJKHEDEN 

Als commerciële commissie vinden we het belangrijk dat er een win-win situatie ontstaat. We 
vinden het belangrijk om te luisteren naar u als ondernemer en willen maatwerk leveren. 
Regelmatig komt het voor dat een sponsor graag iets ‘speciaals’ wil sponseren voor de 
vereniging. Ook ideeën hiervoor? Dan vernemen wij dit graag en kijken we wat de 
mogelijkheden zijn. 

Sponsorpakketten 
asv Dronten heeft een viertal sponsorpakketten. Wij hopen dat er voor u een aantrekkelijk 
pakket bij zit. Onze pakketten worden gesloten voor een periode van minimaal 3 jaar. Indien 
u zich 5 jaar of langer aan ons verbindt, kunnen we een extra korting verlenen op het 
jaarbedrag. Zo willen we laten zien dat we graag een langdurige relatie met u en uw bedrijf 
willen aangaan. 

Sponsoring overige 
Naast deze pakketten is het mogelijk om kleding te sponsoren van een team (contractduur 
minimaal drie jaar) of een reclamebord te sponsoren. Informatie hierover is verkrijgbaar bij 
de commerciële commissie. 

Daarnaast zijn we uiteraard blij met onze hoofdsponsors & suppliers waar afspraken op maat 
mee gemaakt worden. Mocht u hier interesse in hebben dan maken we graag een afspraak 
met u. 

Sponsorovereenkomst 
We vinden het belangrijk om middels een sponsorovereenkomst de afspraken vast te 
leggen. In deze overeenkomst staan afspraken weergegeven waar zowel asv Dronten als u 
als sponsor zich aan dient te houden. 

Business club 
De Business Club wil de club zo laagdrempelig mogelijk houden voor de verschillende 
sponsoren. Tijdens wedstrijden van het 1elftal is deze ruimte geopend voor sponsoren. 
Uiteraard wordt u voorzien van een hapje en een drankje. 

Bijeenkomsten 
Twee keer per jaar organiseert de commerciële commissie een activiteit voor sponsoren 
waar we u graag willen ontmoeten. Indien u ideeën heeft voor een activiteit laat het ons 
weten, we gaan graag in gesprek met u. Wat betreft de kosten Business club (zie 
sponsorpakketten) is het basisbedrag € 910,- excl. BTW. Indien u als sponsor een extra 
reclamebord wilt hebben langs het hoofdveld dan betaald u € 1100,- (bord 2,5 meter) en € 
1300,- excl. BTW voor een bord van 5 meter. 

CONTACT 
Educalaan 29 bestuurcommercie@asvdronte

n.nl 8 251 GC Dronten 



  
 

SPONSORPAKKETTEN 

Business 
Club 

Brons Zilver Goud 

Sponsorpas toegang wedstrijden 1e elftal 
(Business club 1, brons 2, zilver 3 en goud 4 
passen) 

Vermelding naam + logo (incl. link naar 
bedrijfssite) op asv Dronten-website 

Nieuwsbrief asv Dronten (in ontwikkeling) 

Toegang tot de business club 

Plaatsing bord 5000 * 600 mm op het 
sportpark asv Dronten. 
Bij goud plek op bord top sponsoren. 

Vermelding naam + logo op asv Dronten- 
sponsorbord in sponsorhome en scorebord 

Presentatie via sociale media bij aanvang 
contract 

Advertentie halve pagina in asv Dronten- 
presentatiegids (digitaal) 

Advertentie (1/4 pagina) in asv Dronten- 
presentatiegids (digitaal) 

Advertentie (1/8 pagina) in asv Dronten- 
presentatiegids (digitaal) 

Vermelding logo op nieuwsbrief asv Dronten 

Mogelijkheid tot het organiseren van 
seminars bij asv Dronten (in overleg) 

Reclameboodschap via de geluidsinstallatie 
op het hoofdveld bij wedstrijd 1e elftal 

Activiteiten business club georganiseerd 

Shirt sponsor team bij goud incl. 
trainingspakken 

Prijs per jaar (excl. btw) bij 3-jarig contract € 910,- * € 1.500,- € 2.500,- € 4.500,- 

CONTACT 
Educalaan 29 
8251 GC Dronten 

bestuurcommercie@asvdronte
n.nl 


