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v.v. SEH Sponsoring
Sinds 1957 staat v.v. SEH uit Heerde bekend als een gezellige, sociaal 
ingestelde vereniging waar sportief plezier in de prestatie voorop staat. 
Deze uitstraling is de voorbijgaande jaren niet ongemerkt gebleven. Met 
een ledenbestand van ongeveer 750 personen is v.v. SEH de grootste sport
vereniging van de gemeente Heerde. Op de thuisbasis, sportpark ‘De 
Eeuwlanden’ zijn inmiddels ruim 35 teams actief in competitieverband. 
Hieronder vallen de junioren, de senioren, de meisjes, de dames, een groot 
aantal pupillen en het Gteam! Ook wordt er ruimte geboden voor een 
fors aantal toekomstige talenten in de ‘Fleague’en de mini’s in interne 
competities. Daarnaast willen wij uitdrukkelijk vermelden dat er een 
groot aantal senioren en recreanten actief is binnen deze mooie Club.
Al met al een bruisende en sportieve omgeving. In deze brochure leest u 
de sponsormogelijkheden welke wij u aan kunnen bieden. Toegesneden 
op wensen en behoeften van (potentiële) sponsoren. Met dit aanbod doen 
wij de toezegging dat wij als vereniging uw naam en/of product op een 
verantwoorde, brede en sportieve wijze zullen uitdragen. U bent van 
harte WELKOM!

De Sponsorcommissie van v.v. SEH
sponsorcommissie@vvseh.nl
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Sponsormogelijkheden
Geldend voor een periode van (minstens) 3 jaar.
 HOOFD-, STER– en SUB-sponsor
 Veld- en kleedkamersponsoring
 Bordsponsoring
 Sponsordoek
 Zeskantsponsoring
 Baniervlagsponsoring
 Wedstrijdbalsponsoring
 Wedstrijdbalhouder
 Reclamesponsoring
 Shirtsponsoring
 Advertenties
 Sponsoring in natura
 Evenementensponsoring
 Ander idee?
 Wat mag én kunt u verwachten van v.v. SEH?

 HOOFD- , STER- en SUB-sponsor
Deze mogelijkheden bevatten meerdere van de verder genoemde speci
fieke mogelijkheden. In een persoonlijk onderhoud is hier in overleg een 
mix te realiseren, zodat het voor beide partijen interessant is. Bijvoorbeeld: 
naamsvermelding op shirts e.d., uw naam als aanduiding voor een veld of 
kleedkamer, prominente naam/logo vermelding op de website van v.v. SEH, 
reclamebord rond de velden, of zelfs op de wedstrijdbalhouder en/of 
advertenties in de bekende fullcolour Presentatiegids van v.v. SEH. Deze 
wordt jaarlijks bij ongeveer 5.000 adressen afgeleverd.

 Veld- en kleedkamersponsoring
Altijd al een veld of kamer naar u vernoemd willen hebben? Dat kan! 
Met deze mogelijkheid kunt u uw naam aan een veld of kleedkamer 
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verbinden. Uw naam zal worden gebruikt ter aanduiding van een veld 
of kleedkamer. Dit zal zichtbaar zijn op het informatiebord en zal veel 
besproken worden. De prijzen zijn per jaar.
- Hoofdveld: € 1000,–
- Veld 2: € 750,–
- Veld 3: € 400,–
- Veld 4: € 300,–
- Kleedkamer 1-5: € 200,–
- Overige kleedkamers: € 150,–

 Bordsponsoring
De mogelijkheden zijn plaatsing van een 3 of een 6 meter bord. Weke
lijks staan meer dan duizend personen op en rond het veld. Het is in 
overleg mogelijk om meerdere borden te sponsoren. 
- 3 meter bord: 1e jaar inclusief aanmaakkosten € 200,–;
 daarna € 150,– per jaar.
- 6 meter bord: 1e jaar inclusief aanmaakkosten € 375,–;
 daarna € 300,– per jaar.

 Sponsordoek
De mogelijkheid om uw sponsoruiting op een mooi doek langs het 
hoofdveld of veld 2. De doeken hangen achter de goals en zijn erg goed 
zichtbaar.
- Hoofdveld: € 500,– per jaar, per doek.
- Veld 2: € 400,– per jaar, per doek.
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 Zeskantsponsoring
Deze sponsoruiting is het bekende ‘zeskantje’ in het clubhuis van v.v. SEH 
waar wekelijks meer dan duizend mensen langslopen.
- € 100,– per jaar om een zeskantje in het clubhuis te laten hangen.

 Baniervlagsponsoring
Deze variant zorgt ervoor dat uw logo, naam en/of product duidelijk 
zichtbaar is op een veld. Er is maar beperkt ruimte voor deze variant 
van sponsoring.
- € 250,– per jaar (per vlag).

 Wedstrijdbalsponsoring
Als het vlaggenschip van de vereniging thuis aantreedt wordt de naam 
van de sponsor omgeroepen.
- In overleg.

 Wedstrijdbalhouder
Als het vlaggenschip van de vereniging thuis aantreedt staat de wed strijd
balhouder op het veld tot het moment van aftrappen.
- € 150,– per jaar.

 Reclamesponsoring
Website
Uw logo, naam en/of product 
op de website van v.v. SEH.
- € 50,– per jaar.

TVreclame
Tijdens de voetbalzaterdag 
wordt uw logo, naam en/of 
product herhaal delijk 
getoond op het (televisie)
scherm in het clubhuis.
- € 100,– per jaar.
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 Shirtsponsoring
Sponsoring van een team (in overleg), met uitzondering van de eerste 
en tweede selectie. De shirts worden voorzien van uw sponsoruiting. 
Daarnaast wordt uw logo, naam en/of product op de site van v.v. SEH 
vermeld met foto. Het is mogelijk om niet alleen de voorkant te bedrukken, 
maar ook de mouwen en de achterzijde.
Prijs bij zeventallen (het gaat om 10 shirts, alleen bedrukking):
- € 250,– per jaar voor de voor- of achterzijde;
- € 100,– per jaar voor het bedrukken van de mouwen.

Prijs bij elftallen (het gaat om 16 shirts, alleen bedrukking):
- € 350,– per jaar voor de voor- of achterzijde;
- € 150,– per jaar voor het bedrukken van de mouwen.

NB in verband met de aanschaf van kleding geldt voor deze verbintenis 
een contractduur van 4 jaar.

 Advertenties
SEH Presentatiegids
Een fraaie jaarlijkse full colour A4 formaat uitgave. Deze wordt huis
aanhuis in Heerde en directe omgeving verspreid. De oplage is onge
veer 5.000 exemplaren. Prijs per uitgave.
- 1 pagina advertentie  € 500,–
- 0,5 (½e) pagina advertentie € 375,–
- 0,25 (¼e) pagina advertentie € 250,–
-	 0,125	(⅛e) pagina advertentie € 125,–

Wedstrijdprogrammaboekje
Daarnaast verschijnt er bij elke thuiswedstrijd van v.v. SEH 1 (minimaal 
11 x) het Wedstrijdprogrammaboekje. Het is mogelijk uw advertentie 
hierin te plaatsen. De prijzen zijn per jaar.
- 1 pagina advertentie € 200,–
- 0,5 (½e) pagina advertentie € 100,–
- 0,25 (¼e) pagina advertentie € 50,–
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 Sponsoring in Natura
In overleg is het mogelijk, om evenementen in natura te sponsoren. 
Hierbij zal worden gelet op de wenselijkheid voor en de behoefte 
vanuit v.v. SEH met betrekking tot de te leveren goederen en/of 
diensten.

 Evenementensponsoring
Het is mogelijk om incidenteel en/of structureel een evenement te 
sponsoren. Te denken valt aan toernooien, jeugdweekenden en jeugd
uitjes. Per evenement zullen andere benodigdheden gevraagd worden. 
Zou u tijdens een dergelijk evenement sponsor willen zijn, zullen we in 
overleg bekijken waar wij elkaar het best kunnen helpen.

 Ander idee?
Wilt u maatwerk of heeft u nu een ander (bijzonder) idee met betrek
king tot sponsoring/sponsormogelijkheden, schroom dan niet! Wij 
denken graag met u mee!

 Wat mag én kunt u verwachten van v.v. SEH?
Door onderteken van het sponsorcontract verplicht v.v. SEH zich tot het:
- Uitvoeren van het overeengekomen sponsorpakket;
- Organiseren van sponsorevenementen en/of andere netwerkgele-

genheden;
- Verlenen van een sponsorpas, daarmee verkrijgt u gratis entree tot 

het sportpark en de sponsorruimte;
- Toezenden van de v.v. SEH Presentatiegids;
- Vermelden van uw logo, naam en/of product op de v.v. SEH-website.
Bovenal: Een verantwoorde omgang met uw naam welke u (in)direct 
aan onze vereniging verbindt.

Disclaimer: niet alleen zijn er nieuwe en meer sponsormogelijkheden. Bij het aangaan van een 
nieuw contract kunnen er nieuwe prijzen gelden voor reeds bestaande sponsor mogelijkheden.

Wij hopen u als gewaardeerde sponsor te mogen begroeten!
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Familiedrukwerk
Geboorte-, trouw-, jubileum- en rouwkaarten.

Ontwerp
Wij verzorgen het gehele traject: 

Van idee tot vormgeving en nabewerking!

Grootformaat scannen en printen 
Bouwtekeningen, posters, canvas- en tuindoeken.

Organisatiedrukwerk
Brochures, flyers, visitekaartjes,

 posters en clubbladen.

Printshop van der Most · Bonenburgerlaan 7a, 8181 HA Heerde
T. +31 (0)578 - 69 96 69 · www.printshopvandermost.com

Familiedrukwerk
Geboorte-, trouw-, jubileum- en rouwkaarten.

Ontwerp
Wij verzorgen het gehele traject: 

Van idee tot vormgeving en nabewerking!

Grootformaat scannen en printen 
Bouwtekeningen, posters, canvas- en tuindoeken.

Organisatiedrukwerk
Brochures, flyers, visitekaartjes,

 posters en clubbladen.

Printshop van der Most · Bonenburgerlaan 7a, 8181 HA Heerde
T. +31 (0)578 - 69 96 69 · www.printshopvandermost.com


