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VOORWOORD  

 

Sv CHC is opgericht in 1997 na een fusie tussen Concordia s.v.d. en v.v. Hertogstad, en is een club 

met zijn wortels in de wijk West in ’s-Hertogenbosch. Sv CHC heeft een ongekende potentie. 

Voetballen is een sport die door jong en oud in West een warm hart wordt toegedragen. Met een 

inwonersaantal van bijna 20.000 is West de grootste wijk van ’s-Hertogenbosch. Met een kleine 4000 

jongeren in de leeftijdscategorie tussen de 0 en 19 jaar ouder biedt West een bijzonder potentieel 

voor de jeugdafdeling. Dat juist in de lagere elftallenen, de mini’s, F-, E- en D-pupillen het potentieel 

groot is, laat de constante groei van het aantal leden in deze categorie duidelijk zien. En we zijn er nog 

lang niet! Vele kinderen voetballen op straat of op één van de voetbalveldjes waaronder een officieel 

Cruyff Court op een steenworp afstand van Sv CHC. Het is gebleken dat het een kleine stap is naar 

de velden van Sv CHC. Sv CHC is in de ogen van velen dan ook een ‘kleine goudmijn’ aan talent en 

potentie. Dit heeft ertoe geleidt dat we in verregaande onderhandelingen zijn over een 

samenwerkingsverband met Brabant United, de jeugdopleiding van FC Den Bosch en RKC Waalwijk! 

 

In West gebeurt veel. Er wordt volop gebouwd en gerenoveerd om de wijk nieuwe energie te geven. 

Hetzelfde gebeurt bij Sv CHC. Met het aantreden van een nieuw hoofdbestuur is er een nieuw plan 

gekomen, verfrissende energie en een toenemend aantal leden en vrijwilligers. Er wordt hard gewerkt 

aan het centraal positioneren van de club in de wijk, waarbij voetbal centraal staat. Voetbal is 

daarnaast de bindende factor tussen alle maatschappelijke projecten. 

Sv CHC heeft zich de volgende doelen gesteld: 

• Prestatie-elftallen op een zo hoog mogelijk niveau laten voetballen. 

• Goede jeugdopleiding gebaseerd op professionele uitgangspunten. 

• Voetbal als sport laagdrempelig en toegankelijk houden. 

• Spelverdeler worden van het maatschappelijk middenveld van Sportwijk West. 

 

Sv Chc heeft meer dan 350 leden. Er zijn wekelijks 17 teams actief, waaronder 10 jeugdteams. Op 

onze club komen mensen van alle leeftijden bij elkaar. Van de allerjongsten bij het welpenvoetbal tot 

de ouderen bij het Walking Football. Er is op onze vereniging elke dag volop beweging. Dat is 

natuurlijk een hele organisatie, maar onze vrijwilligers zorgen dat alles geregeld is. Van de lijnen op de 

velden, via de talloze trainingen, tijdens de wedstrijden op het gras, tot het biertje tijdens de derde 

helft. 

 

Voor een sportvereniging zoals sv CHC zijn sponsors van het grootste belang. Het geeft een gezonde 

sportvereniging de kans om de uitstekende reputatie te koppelen aan het bedrijfsleven in de 

demografische omgeving. Het komt de uitstraling, de sponsor, alle leden en uiteindelijk sv CHC ten 

goede om een samenwerking te ervaring tussen een sportvereniging en de samenleving rondom haar 

leden. 

Een sportvereniging waar leden trots op zijn, zorgt voor meer publiek. Dit leidt natuurlijk uiteindelijk 

tot een extra inkomen en zichtbaarheid voor de sponsor. Zo ontstaat er een goede samenwerking 

tussen beiden. 

U leest hier het sponsorplan van sv CHC, een kleine Bossche sportvereniging met de grootste 

ambities. Met trots durven wij te zeggen dat we, een grote rol spelen in de samenleving van de 

wijken om de sportvereniging heen.  

Dit plan is geschreven om alle sponsormogelijkheden binnen sv CHC zichtbaar te maken. Daarnaast 

wordt dit als richtlijn gebruikt door het bestuur en de vrijwilligers om een beeld te geven bij onze 

visie op sponsoring, zodat wij op een goede manier kunnen samenwerken met leden en sponsoren. 
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Uiteraard is dit plan ook bedoeld om sponsoren een beeld te geven wat zij van onze sportvereniging 

mogen verwachten bij een samenwerking. 

Door het creëren van zichtbaarheid en duidelijkheid hoopt ons bestuur de sponsoring van de 

sportvereniging naar een hoger niveau te tillen, zowel in kwantiteit als kwaliteit. 

U vindt in dit plan korte omschrijvingen van de verschillende vormen van sponsoring. Daarnaast staat 

er in het tweede hoofdstuk een overzicht van de verschillende sponsorvarianten. In de 

sponsorovereenkomst wordt ook regelmatig verwezen naar dit plan.  

Veel van de huidige sponsoren zijn een overeenkomst aangegaan, niet alleen om hun eigen 

naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid in de gemeenschap te vergroten, maar vooral 

ook omdat ze de vereniging en haar leden een warm hart toedragen. Het bestuur zal alles in het 

werk stellen om de eer en goede naam van de sponsoren hoog te houden en de uitstraling van de 

vereniging te handhaven: een sportieve, correcte en sfeervolle vereniging waar alle leden trots op 

mogen zijn.   

Indien u als sponsor een voorstel heeft dat niet in dit document staat vermeld, kunt u dit te allen 

tijde bespreekbaar maken bij het bestuur en de sponsorcommissie. Wij staan u graag te woord en 

zullen uw voorstel met uiterste zorg behandelen.   

Wij hopen dat dit document u voldoende duidelijkheid biedt en aantoont dat een samenwerking met 

sv CHC voor alle partijen een winstgevende situatie kan opleveren.   

Namens de Sponsorcommissie van sv CHC. 
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HOOFDSTUK 1: OVERZICHT SPONSORING  

 

 

Sponsoring in het kort  

Wij hanteren verschillende vormen van sponsoring, waardoor het voor alle sponsors aantrekkelijk is, 

om in welke vorm dan ook, te sponsoren. Hieronder zijn de verschillende vormen kort beschreven 

om een snelle blik te geven op de mogelijkheden. De prijzen per sponsorvorm vindt u in het 

volgende hoofdstuk.   

 

Hoofdsponsor  

De Hoofdsponsor van Sv CHC kan het volgende verwachten van onze sportvereniging: 

• De clubnaam wordt: Sv CHC/Hoofdsponsor. 

• Bij de hoofdingang komt een groot bord met daar op: Sv CHC/Hoofdsponsor inclusief Logo 

van zowel Sv CHC als van de hoofdsponsor. 

• Achter het doel op het hoofdveld komt een groot reclamedoek van de Hoofdsponsor te 

hangen. 

• 4 aan een gesloten Reclameborden, of 2 keer een dubbel reclamebord langs het hoofdveld. 

• Het wedstrijd tenue van eerste elftal wordt voorzien van het logo van de hoofdsponsor. 

• De hoofdsponsor komt met een actieve advertentie/link boven aan op de website van Sv 

CHC, tevens op de tv in de kantine. 

Extra opties: Trainingspakken, tassen, presentatiekleding, inloopshirts etc. in overleg met de 

sponsorcommissie. 

 

Jeugd Hoofdsponsor 

De Jeugd hoofdsponsor van Sv CHC kan het volgende verwachten van onze sportvereniging: 

• Bij de hoofdingang komt een bord met daar op: “Jeugd Hoofdsponsor” Trotse Jeugd 

Hoofdsponsor van Sv CHC. 

• 2 aan een gesloten Reclameborden langs het hoofdveld, of 2 keer 1 reclamebord. 

• De jeugd teams worden voorzien van tenues met daarop het logo van de Jeugd 

Hoofdsponsor. 

• De jeugd hoofdsponsor komt met een actieve advertentie/link boven aan op de website van 

Sv CHC, tevens op de tv in de kantine. 

Extra opties: Trainingspakken, tassen, presentatiekleding, inloopshirts etc. in overleg met de 

sponsorcommissie. 

 

 

Reclamebord(en) op het hoofdveld 

Bij deze vorm van sponsoring wordt er langs het hoofdveld een reclamebord geplaatst van ca 

2900mm lang x 650mm hoog. Deze wordt aan 1 kant voorzien van een logo en/of bedrijfsnaam. Dit 
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gebeurt in overleg met de sponsor. De sponsor dient er zorg voor te dragen dat het juiste bestand 

t.b.v. het logo wordt aangeleverd. De kosten van de productie van het bord zijn voor Sv CHC. Bij 

deze vorm van sponsoring zijn verschillende mogelijkheden: 1 reclamebord of 2 aaneengesloten 

reclameborden. Wilt u uw bord graag aan beide zijden bedrukt hebben? Laat dit dan weten aan de 

Sponsorcommissie. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Ook is het mogelijk om de positie van het 

bord te bepalen bij voldoende ruimte langs het veld. 

 

Reclame op Hoofdtribune 

Bij deze vorm van sponsoring gelden vrijwel dezelfde regels als bij de reclameborden. Bij deze vorm 

is het echter maar mogelijk voor 1 sponsor om dit pakket te kiezen. Ook de afmetingen kunnen iets 

afwijken. Uw bedrijfsnaam en/of logo komt bovenaan in het groot op de hoofd tribune. 
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Advertentie op de website 

In deze digitale omgeving, die aan de website is gekoppeld, heeft u als sponsor de gelegenheid om zich 

aan de leden, bezoekers en toeschouwers van Sv CHC te presenteren, met specifieke uitingen voor deze 

doelgroep. Via het SponsorPortaal kunnen advertenties van onze sponsors ook eenvoudig via onze 

sociale media worden gedeeld.   

Dit houdt in dat op onze website de logo’s van de sponsoren zijn vervangen door actiematige uitingen, 

die door onze sponsors zelf, op elk gewenst moment, kunnen worden aangepast. Een sportzaak kan 

hierdoor wekelijks een speciale aanbieding promoten (bijv. korting op schoenen), een uitzendbureau 

toont de actuele vacatures en een makelaar toont hier de nieuw in de verkoop genomen woningen. De 

kans dat u als sponsor concreet business genereert is buitengewoon groot en het is hierdoor heel 

interessant om sponsor te zijn.  

10 redenen om sponsor te worden:  

1. Vergrote naamsbekendheid bij leden vereniging  

2. Meer ‘echte’ marketingmogelijkheden via vereniging  

3. Actieve marketing, zowel doorlopende als eenmalige acties  

4. Goedkoper dan andere lokale advertentievormen 

5. Meetbare resultaten 

6. Zelf te muteren bedrijfs- en productinformatie   

7. Interactie met interessante doelgroep  

8. Positieve uitstraling op uw bedrijf  

9. Actieve presentatie op tv-schermen op locatie  

10. Maatschappelijk betrokken ondernemerschap: u steunt de lokale sport  

 

Advertentie TV-scherm in de kantine 

U heeft het vast wel eens gezien: een scherm of televisie in een clubhuis met daarop bijvoorbeeld 

informatie, reclame, foto’s etc. Narrowcasting is een eigen tv-uitzending op één of meerdere schermen 

op een specifieke locatie, bijvoorbeeld in het clubhuis. Door het gebruik van NarrowCasting hebben wij 

de mogelijkheid om de communicatie binnen Sv CHC te verbeteren. Allereerst is het een 

communicatiekanaal voor informatie vanuit de vereniging. Via het scherm worden wedstrijdschema’s, 

nieuws en mededelingen onder de aandacht van de leden en bezoekers gebracht. Ten tweede biedt het 

mogelijkheden voor sponsors. Het is namelijk mogelijk om sponsor advertenties en video’s in onze 

uitzending te plaatsen. maar sponsors kan ook zelf de mogelijkheid worden geboden om een advertentie 

te plaatsen en te beheren/bewerken naar wens.   

 

Advertentie op de website + Advertentie TV-scherm in de kantine 

Beide sponsorpakketten samen. Hiermee bent u in staat om zelf uw advertentie te beheren voor op 

onze website en op onze tv schermen in de kantine. Uw advertentie zal ca. 1 keer per minuut 

getoond worden 
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Reclamebord in de kantine 

Een bord met daarop uw bedrijfsnaam/logo in de kantine voor het gehele seizoen. Afmeting is: 1.22 

breed x 60 hoog. De borden komen rondom boven alle dartbanen. 

Sponsoring t.b.v. Barpersoneel 

Het barpersoneel wordt voorzien van polo’s met daarop uw bedrijfsnaam/logo. Deze polo’s zijn voor 

de kosten van de sponsor. Bij deze vorm van sponsoring krijgt u gratis een reclamebord langs het 

hoofdveld voor de duur van 1 seizoen. 

Reclamebordjes bij de hoofdingang 

Bij de hoofdingang krijgt u als sponsor een reclamebord ter grootte van A3/A2 formaat met daarop 

uw bedrijfsnaam/logo. 

Vlag op complex  

In overleg   

Doek 12m2 achter goal 

Op het hoofdveld achter het goal krijgt u een wind doorlatend doek van 225 hoog x 500 breed. 

Kleedkamersponsor 

Elke kleedkamer wordt voorzien van een bord (30x20) buiten op de muur/deur met daarop: Deze 

kleedkamer wordt u aangeboden door: “Bedrijfsnaam” Andere slogans dienen ten alle tijden in 

overleg met de sponsorcommissie. 

Wedstrijdbal per wedstrijd 

Een wedstrijdbal wordt aangeboden voor een thuiswedstrijd van het 1ste elftal. U kunt zich hiervoor 

aanmelden op de website, via Crowdfunding. Dit dient wel geruime tijd voor de wedstrijd bekend te zijn 

in verband met het drukken van de ballen. U krijgt hierbij: 

• Een nieuwe “Derbystar” bal, Deze wordt bedrukt met het logo van sv CHC, & het logo van 

uw bedrijf, of uw naam. 

• Deze bal wordt gedurende de wedstrijd gepresenteerd in de kantine. 

• Een foto van de sponsor met de bal komt op onze social media & website. 

• Vermelding op de website + tv scherm bij de desbetreffende wedstrijd. 

• Uitnodiging om de wedstrijd te komen bekijken. 

• Na de wedstrijd mag u deze bal mee naar huis nemen 

 

Club van 25 / KIKA 

Voor 25 euro per seizoen komt uw naam op het Club van 25 / KIKA bord (220x100cm) in de 

kantine. Hiervan wordt 5 euro geschonken aan KIKA.  
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Elftal sponsor tbv tenues, tassen, trainingspakken etc. 

Heeft u interesse om een jeugd/senioren elftal te voorzien van bijvoorbeeld: tenues, tassen, 

trainingspakken, ballen, inloopshirts en/of polo’s. Dan dient u dit in overleg met de 

sponsorcommissie te doen. Wij hebben hierover bepaalde afspraken lopen bij onze leverancier. Deze 

kan er tevens voor zorgen dat u de beste prijs betaald voor de beste kwaliteit. 

 

Koffiebeker sponsoring 

Sponsoren van koffiebekers? Zult u wel denken. Ja inderdaad! Maar niet zomaar koffiebekers. Deze 

koffiebekers worden voorzien van logo’s. Namelijk het sv CHC logo, maar ook uw logo kan hierop 

komen. Er is ruimte voor 6 bedrijven. U zult versteld staan van het bereik wat u hiermee kunt 

krijgen. Op jaarbasis gebruiken we ca. 5.000 koffiebekers voor onder andere: 

• Koffie voor sv CHC leden. 

• Koffie voor bezoekers. 

• Koffie tijdens toernooien en/of evenementen. 

• Koffie voor de gemeente ’s-Hertogenbosch tijdens vergaderingen. 

• Thee voor alle elftallen tijdens de rust. 

De prijs die u betaald is gebaseerd op 50.000 koffiebekers. Na schatting zullen wij hiermee ca. 10 jaar 

vooruit kunnen. U betaald dus voor 10 jaar reclame! Als sponsor krijgt u 1.000 koffiebekers voor uw 

bedrijf! 

 

Club Boxershorts 

Deze boxershorts zijn van uitstekende kwaliteit. In de kleur zwart, met witte sticksels en een witte 

rand die voorzien wordt van zwarte tekst. Hierop zal sv CHC centraal staan. Maar het is voor u ook 

mogelijk om uw bedrijfsnaam erop te zetten. Deze boxershorts zijn beschikbaar in de maten 116 t/m 

XXXXL. Deze boxershorts zullen gepresenteerd worden op een daarvoor bestemd standaard, met 

daarboven een professionele flyer. De prijs voor 1 boxershort zal €9,95,- zijn. De prijs die u als 

sponsor betaald voor het maken van deze boxershorts zijn gebaseerd op een aantal van 500 

boxershorts. 
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HOOFDSTUK 2: PRIJZEN  

 

Alle prijzen zijn ex BTW. Voor de prijzen van de 3 jarige contracten krijgt u 15% korting. Voor de 5 

jarige contracten krijgt u 30% korting, mits u het complete bedrag in één keer betaald! Voor 2 

reclameborden naast elkaar krijgt u standaard nog eens 15% extra korting op beide borden. Voor 2 

reclameborden naast elkaar + doek, krijgt u ook nog eens 15% korting. Wilt u graag meerdere of andere 

combinaties? Neem dan contact op met de sponsorcommissie! 

Soort Sponsoring Prijzen ex btw bij betaling ineens 

Duur  1 jaar 3 jaar 5 jaar  
Reclamebord Hoofdveld € 275 € 700 € 950  
2 reclameborden naast elkaar Hoofdveld € 465 € 1.150 € 1.625  
Reclame op Hoofdtribune mogelijk voor 1 bedrijf in overleg  
Advertentie Website € 125    

Advertentie Tv scherm  € 99    

Advertentie Website + Tv scherm € 199 € 500 € 695  
Reclamebord hoofdveld + Advertentie website + Tv scherm € 400 € 1.025 € 1.400  
2 reclameborden naast elkaar hoofdveld + Advertentie website 
+ Tv scherm € 565 € 1.435 € 1.975  
Reclamebord in kantine € 175 € 450 € 610  
Sponsoring tbv Kleding barpersoneel + reclamebord hoofdveld € 325 € 825 € 1.135 <-- Excl. Kleding 

Reclamebordjes bij Hoofdingang (Poort) € 300 € 750 € 1.050  
Vlag op Complex in overleg   

Doek 12m2 achter goal € 650 € 1.650 € 2.275  
Doek 12m2 achter goal + Reclamebord Hoofdveld € 785 € 2.000 € 2.750  
Doek 12m2 achter goal + 2 reclameborden naast elkaar 
Hoofdveld € 950 € 2.420 € 3.325  
Kleedkamersponsor € 150 € 380 € 525  
Wedstrijdbal per wedstrijd € 50    

Club van 25 / KIKA € 25    

Elftal sponsor tbv tenues etc.  in overleg met Sponsorcommissie (VERPLICHT!) 

Koffiebeker Sponsoring 
Op 
aanvraag    

Club Boxershorts 
Op 
aanvraag    

      

Hoofdsponsor in overleg   

Jeugd Hoofdsponsor in overleg   
 

 

SLOTWOORD  

 

In de gevallen waar dit sponsorplan niet in voorziet zal er door het bestuur een aanvullend besluit 

genomen worden. Dit sponsorplan zal van tijd tot tijd herzien worden door het bestuur. Hierover 

zal dan een nieuw bestuursbesluit worden genomen. 
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Sponsorovereenkomsten die aangegaan zijn ten tijde van de geldigheid van dit sponsorplan, zullen 

door vernieuwing van dit plan niet wijzigen. Indien gewenst kan het bestuur of de sponsor in dat 

geval een nieuwe overeenkomst aangaan conform de nieuwe voorwaarden. Dit is uiteraard geen 

verplichting. 

  


