
SPONSORACTIE 
Voor € 100,-- kunt u zomaar de nieuwe shirtsponsor van svo BDE 
worden! 
 

svo BDE is een samenwerking tussen vv Bargeres,                    
DZOH en sc Erica, allen uit Emmen. 

Door deze samenwerking is svo BDE met 14 damesteams de 
grootste meiden- en vrouwen voetbalclub van het Noorden. 

Om al deze meiden- en vrouwenteams in voetbalkleding te 
krijgen, organiseren wij een sponsoractie!  

Een sponsoractie waarbij de mogelijkheid bestaat, dat uw bedrijfsnaam en / of logo 3 seizoenen lang 

achter (onder) op het thuisshirt van al onze dames- en meidenteams komt te staan! Dat is nog 
eens een mooie actie! U kunt hiervoor in aanmerking komen, wanneer u één of meerdere 
sponsorbewijzen van EUR 100,-- per stuk afneemt van svo BDE. Hoe meer sponsorbewijzen u 
afneemt, hoe groter uw mogelijkheid om gedurende 3 jaren met uw bedrijfsnaam en/of logo achter 
(onder) op ons thuisshirt te prijken! Er zijn slechts een beperkt aantal sponsorbewijzen beschikbaar 
(maximaal 200 sponsorbewijzen). 

En of dat nog niet genoeg is, hebben wij nog een aantal extra sponsor mogelijkheden met deze 
sponsoractie!  

Svo BDE is voor u als bedrijf een unieke waarde propositie, omdat u de kans krijgt om                                   
een unieke samenwerking te ondersteunen tussen drie verenigingen (vv Bargeres, DZOH en sc Erica), 
wat geleid heeft tot de grootse voetbalvereniging voor vrouwen- en meidenvoetbal in Noord 
Nederland.  Sponsoruitingen gekoppeld aan deze ondersteuning heeft een grote reikwijdte vanwege 
de grote en het vernieuwende, unieke karakter van de samenwerking, wat onder anderen weer heeft 
geleid tot vele presentaties in het land, tezamen met de KNVB, die ons als voorbeeld gebruikt. 
 
Met uw sponsorbewijs bestaat de kans om voor één van de volgende sponsorpakketten in 
aanmerking te komen: 
 

1e en beste sponsorpakket 

Uw bedrijfsnaam en/of logo op de achterzijde (onderaan) van het thuisshirt (14 teams!) van svo-
BDE, gedurende de komende 3 seizoenen (juli 2016 tot juli 2019)                                                                                                                                                    
Een sponsorinterview als nieuwsitem op de website;                                                                              
Vermelding van de winnaars in de uitslag op de website van svo BDE (www.svobde.nl);                                                   
Eenmalige introductie van het bedrijf, incl. bedrijfslogo en/of foto, op de website van svo BDE. 

2e sponsorpakket 

Een sponsorinterview in de nog uit te brengen krant (2016-2017), met een oplage van 10.000 stuks.                                               
Dit sponsorinterview wordt doorgeplaatst als nieuwsitem op onze website;                                                                                  
Vermelding van de winnaars in de uitslag op de website van svo BDE (www.svobde.nl);                                                   
Eenmalige introductie van het bedrijf, incl. bedrijfslogo en/of foto, op de website van svo BDE. 

http://www.svobde.nl/
http://www.svobde.nl/
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3e sponsorpakket 

Uw logo op het broekje (rechter broekspijp) van het thuistenue (14 teams!) van svo BDE,                                                             
gedurende de komende 3 seizoenen (juli 2016 tot juli 2019);                                                                                                                                                                   
Een sponsorinterview als nieuwsitem op de website;                                                                              
Vermelding van de winnaars in de uitslag op de website van svo BDE (www.svobde.nl);                                                   
Eenmalige introductie van het bedrijf, incl. bedrijfslogo en/of foto, op de website van svo BDE.        

 

4e sponsorpakket 

Een sponsorinterview als nieuwsitem op de website;                                                                              
Vermelding van de winnaars in de uitslag op de website van svo BDE (www.svobde.nl);                                                   
Eenmalige introductie van het bedrijf, incl. bedrijfslogo en/of foto, op de website van svo BDE.                                                                                                                                                                                                           

 

5e t/m 200e sponsorpakket 

Het gehele seizoen genoemd worden op de website van svo BDE (www.svobde.nl) via een rollende 
banner en een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse sponsoravond, externe gastsprekers of 
andere events en bijzondere gelegenheden. 

 
Hoe kunt u meedoen? 
Vanaf heden zullen wij in een gelimiteerde oplage maximaal 200 sponsorbewijzen uitgeven van                  
€ 100,-- per stuk aan bedrijven of particulieren in de omgeving van Emmen. De deelnemende 
bedrijven of particulieren kunnen contant betalen of het geld voor zondag 1 mei 2016 storten op 
rekeningnummer NL26INGB0000712114 t.n.v. DZOH te Emmen o.v.v. sponsoractie svo BDE. Op 
aanvraag sturen wij u een factuur van € 100,--.   
Bent u geïnteresseerd in een sponsorbewijs en wilt u in aanmerking komen voor één van deze 
sponsorpakketten? Meld u zich dan aan via het bijgevoegde aanvraagformulier. Stuur uw 
aanvraagformulier naar info@svobde.nl. Na ontvangst van uw betaling, ontvangt u van ons een 
sponsorbewijs met een uniek lotnummer (QR-code). Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet 
een mailbericht te sturen.  

Voorwaarden                             

1. Bij een minimale verkoop van 75 sponsorbewijzen gaat deze sponsoractie door.                                
2. De bedrijfsnaam kan slechts in één kleur op de shirts worden bedrukt. U kunt kiezen                                                        
 tussen wit en fuchsia roze.                  
3. De drukkosten komen voor rekening van BDE.                                         
4. BDE bepaalt het uiterlijk van de bedrukking.                                        
5. Heeft u als particulier een sponsorbewijs gekocht, dan kunt u kiezen voor een vermelding
 van een goed doel op de achterzijde (onder) van het thuisshirt of broekje. BDE biedt u de 
 keuze uit 3 goede doelen. 
6.       Bij niet doorgang sponsoractie wordt eventueel gestorte bedragen teruggestort. 

 
 
 
 

http://www.svobde.nl/
http://www.svobde.nl/
http://www.svobde.nl/
mailto:info@svobde.nl
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Bekendmaking 

Op een nog nader te bepalen datum eind april / begin mei ontvangt u een uitnodiging voor een 
sponsoravond. Tijdens die avond zal de trekking plaatvinden. Daarvoor worden alle bedrijven en 
particulieren die een sponsorbewijs hebben afgenomen uitgenodigd.  

De trekking zal als volgt plaatsvinden.                                                                                                                                
De eerst getrokkene ontvangt sponsorpakket 1. De tweede getrokkene ontvangt sponsorpakket 2. 
De derde getrokkene ontvangt sponsorpakket 3. De vierde getrokkene ontvangt sponsorpakket 4. 
Alle niet getrokkene komen in aanmerking voor sponsorpakket 5 t/m 200. 

De trekking wordt verricht door Ger de Boer, voorzitter van svo BDE. 
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SPONSORACTIE 

Word 3 jaar rug sponsor (onder) op het thuisshirt (14 teams!) van de grootste 

vrouwen- en meidenvoetbalclub van het Noorden.  

Svo BDE is een samenwerkingsverband tussen vv Bargeres, DZOH en sc Erica. 

Svo BDE is als eerste vrouwen- en meidenvoetbalclub lid van het 

Amateurconvenant van FC Groningen. 

Vrouwen- en meidenvoetbal is de snelst groeiende sport van Nederland.  

Sponsor worden bij svo BDE kan u veel exposure opleveren in Emmen en in het 

Noorden van Nederland. 

Svo BDE is voor u als bedrijf een unieke waarde propositie, omdat u de kans krijgt om  een unieke samenwerking te 

ondersteunen tussen drie verenigingen (vv Bargeres, DZOH en sc Erica), wat geleid heeft tot de grootse voetbalvereniging 

voor vrouwen- en meidenvoetbal in Noord Nederland. Sponsoruitingen gekoppeld aan deze ondersteuning heeft een grote 

reikwijdte vanwege de grote en het vernieuwende, unieke karakter van de samenwerking, wat onder anderen heeft geleid 

tot vele presentaties in het land, tezamen met de KNVB, die ons als voorbeeld gebruikt. 

 

IK DOE MEE! 

Ik doe mee aan de sponsoractie van svo BDE en neem ……. Sponsorbewij(s)(zen) af.   

Hierdoor bestaat de mogelijkheid om met mijn sponsorbewijs 3 jaar lang met mijn bedrijfsnaam en / of logo 

op de achterzijde (onder) van het thuisshirt van alle teams svo BDE te staan. Daarnaast kom ik ieder geval in 

aanmerking voor het 2e, 3e 4e of 5e tot 200e sponsorpakket. 

Naast de betaling van € 100,- per sponsorbewijs zijn er geen extra kosten aan verbonden;  

Bedrijfsnaam:      ----------------------------------------------------------------------------------- 

Contactpersoon:   ----------------------------------------------------------------------------------- 

Adres:        -----------------------------------------------------------------------------------  

Postcode + Woonplaats:    -----------------------------------------------------------------------------------   

URL:                    -----------------------------------Email -----------------------------------------   

Mobiel:    ----------------------------------------------------------------------------------- 

Handtekening      -----------------------------------------------------------------------------------    

Ik ben bekend met de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de trekking plaatsvindt en ga hiermee akkoord! 

Ik betaal   O Contant aan het svo BDE lid dat mij aanbrengt  

O Door overmaking van € 100,- op rekeningnummer NL26INGB0000712114 ten 

name van DZOH te Emmen o.v.v.  Sponsoractie svo BDE   

U ontvangt na betaling een sponsorbewijs met daarop een uniek nummer (QR-code) 

Voor meer informatie zie www.svobde.nl 


