S.J.V.V.

PORTFOLIO

PORTFOLIO
Voetbalvereniging
R.K.

S.J.V.V.

S.J.V.V.

PORTFOLIO

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ........................................................................................................ 3
S.J.V.V. – De Club ................................................................................................... 4
Activiteiten ............................................................................................................... 5
Jaarprogramma ....................................................................................................... 6
Vrijwilligers ............................................................................................................... 7
Reclameborden ....................................................................................................... 8
Advertentie website ............................................................................................... 10
Tenue sponsoring .................................................................................................. 11
Sponsoring van S.J.V.V. ........................................... Error! Bookmark not defined.
Wat krijgt U als sponsor? ....................................................................................... 15

26-06-18

3 VAN 15

S.J.V.V.

PORTFOLIO

S.J.V.V. – De Club
R.K. S.J.V.V. is al jaren één van de voetbalclubs binnen de kern Deurne. Niet de
grootste, niet de beste, maar wel de gezelligste en zeker ook een zeer gezonde club.
In 1948 opgericht en dus al ruim 65 jaar aanwezig in de regio vertegenwoordigt
S.J.V.V. de St. Jozefparochie in de regionale voetbalcompetities van de K.N.V.B. In
vroeger dagen was dat met name het Brabantse, maar tegenwoordig komt S.J.V.V.
uit in het zuidoosten van Brabant en het Limburgse; regio Zuid II.
Met een relatief jong en representatief bestuur, de vele vrijwilligers en leden binnen
alle geledingen van de voetbalsport (senioren, jeugd, veteranen, dames en meisjes)
probeert de club een ieder een leuke en sportieve vrijetijdsbesteding te bieden. De
ambities van verschillende mensen met de verschillende achtergronden worden
daarbij nooit uit het oog verloren

Dit alles gebeurt tegenwoordig grotendeels op basis van vele vrijwilligers, maar wel
met een professionele en financieel gezonde instelling. Sportief bezig zijn staat
natuurlijk het hoogst in het vaandel, echter door allerlei instanties, regelgeving en
verantwoordelijkheden is het voor alle (sport)verenigingen tegenwoordig niet
makkelijk het hoofd boven water te houden.
R.K. S.J.V.V. probeert daar met gezonde en sportieve geest mee om te gaan. Het
bestuur en de leden worden daarbij gesteund door tientallen vrijwilligers en natuurlijk
ook onze sponsoren. S.J.V.V. is trots op al deze mensen.
Zonder de genoemde sponsoren is het tegenwoordig voor verenigingen moeilijk om
de doelstellingen die men heeft te kunnen bereiken. Niet alleen de financiële kant
van het sponsoren is daarbij belangrijk. In een omgeving als de St. Jozefparochie is
ook vooral betrokkenheid van de mensen bij de verenigingen van wezenlijk belang.
De grootste inkomstenbron voor onze vereniging komt immers nog altijd uit de
lidmaatschappen en de super gezellige kantine op sportpark “D’n Dreef”
In deze “portfolio” proberen wij U een beeld van de voetbalclub S.J.V.V. te schetsen
en van de zaken die allemaal binnen de gezelligste club in de regio spelen.
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Activiteiten
Voetbalvereniging S.J.V.V. is op allerlei fronten een bijzonder actieve club, niet
alleen op het gebied van voetbal, maar ook op het gebied van diverse andere leuke
en ontspannende activiteiten voor leden. Maar ook niet-leden. Hieronder treft U een
kort overzicht van een aantal activiteiten die jaarlijks op het programma staan aan.
Uiteraard vormt de competitie en het bekervoetbal van de K.N.V.B. en de daarbij
horende trainingen de hoofdactiviteit. S.J.V.V. blijft immers een voetbalclub, maar wel
een breed georiënteerde voetbalclub.












Jeugdkamp
Deelname aan buitenlands jeugd toernooi
Seizoensafsluiting competitievoetbal
Kaderfeestavond voor kaderleden
Nieuwjaarsreceptie
Bezichtigen voetbalwedstrijden met jeugdelftallen
Carnavalsavond (met medewerking van CV ‘de Heikneuters’)
Feestweekend onder de naam SJVVation
Weekend met grote activiteit (vb. zeskamp)
(Oefen)wedstrijden tegen (regionale) toppers

… en diverse andere activiteiten
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Jaarprogramma
Gedurende elk seizoen – meestal lopend van half augustus tot en met eind mei – zijn
er een aantal activiteiten dat jaarlijks terugkeert. Enkele staan op de vorige pagina
reeds vernoemd. Sommige activiteiten hebben een vaste dag, andere worden pas
vastgelegd als de voetbalkalender van de K.N.V.B. bekend is. Hieronder een kort
overzicht van enkele jaarlijkse activiteiten en de periodes waarin deze – in de regel –
van start gaan.

Aanvang training selectie

Begin augustus

Aanvang training recreanten / jeugd

Half / eind augustus

Oefenprogramma

Half / eind augustus

Aanvang competitie

Begin september

Nieuwjaarsreceptie

Begin januari

Carnavalsavond S.J.V.V.

Donderdagavond vòòr Carnaval

Kaderfeestavond

Eind mei / begin juni

Activiteitenweekend S.J.V.V.

Eind mei / begin juni

S.J.V.V. kampioen en promotie naar 4de klasse
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Vrijwilligers
Zoals bij elke vereniging draait ook S.J.V.V. in het geheel op basis van alle
vrijwilligers die de club een warm hart toedragen. Juist bij verenigingen als S.J.V.V.
Dit varieert van een vader of moeder die met de kinderen naar de voetbal komt en
voor vervoer zorgt tot aan mensen die in weer en wind de lijnen trekken en het beleid
van de club gestalte moeten geven.

Hiertoe heeft S.J.V.V.
dan

ook

een

vrijwilligersbeleid
opgesteld

dat

de

werving, het behoud
en

het

van

al

functioneren
die

moet

mensen
bewaken.

Uitvoering

geven

hieraan ligt in handen
van het (hoofd)bestuur.
Vrijwilligers aan de gang op het sportpark

Hieronder hebben wij een klein aantal functies op een rijtje gezet die door de diverse
vrijwilligers worden uitgevoerd, veelal geheel belangeloos en uit liefde voor de
vereniging S.J.V.V.
Terreinbeheerder – Kantinemedewerkers - Kassamedewerkers
Bestuursleden – Leiders – Trainers – Verzorgers -Commissieleden
Onderhouders van de accommodatie – chauffeurs - Supporters
… en nog vele andere vrijwilligersfuncties. Kent u iemand die het leuk vindt om zich
belangeloos in te zetten voor een vereniging als S.J.V.V. en die op zoek is naar een
stukje sportieve ontspanning, dan staat bij ons de deur altijd wagenwijd open. Laat
het ons weten.
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Reclameborden
Reclameborden afmeting 60 x 250 cm

Voorwaarden:
➢

Aanmaakkosten van het reclamebord komen voor rekening van de sponsor;

➢

Het reclamebord wordt geplaatst aan de balustrade rond het hoofdveld
normaal formaat) of op de daartoe geplaatste stellages aan de lange zijde van
het hoofdveld op sportpark D’n Dreef;

➢

Vanaf het 2e jaar wordt een jaarlijkse bijdrage betaald door de sponsor;

➢

Leverancier van de reclameborden wordt bepaald door S.J.V.V.; De sponsor
mag ook zelf het reclamebord laten maken.

➢

Sponsor levert zelf een ontwerp aan bij de contactpersoon van S.J.V.V.;

➢

Het sponsorjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli het jaar daarop volgend;

➢

De sponsorovereenkomst geldt voor 4 jaar, met stilzwijgende verlenging;

➢

Wijziging en/of toevoegingen komen voor rekening van de sponsor;

➢

Reparaties komen voor kosten van S.J.V.V. of de veroorzaker van eventuele
schade.
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Beschikbare afmetingen reclameborden:
1.

60 x 250 cm (normaal formaat)

2.

120 x 250 cm (blikvanger)
Dikte reclameborden in beide gevallen 6 – 8 mm

blikvangers afmeting 120 x 250 cm

Het is ook mogelijk 2 reclameborden van een zelfde sponsor naast elkaar te plaatsen
waardoor een reclameboodschap nog beter tot zijn recht komt.
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Advertentie website
De website www.sjvvdeurne.nl is een bijzonder succesvol communicatiemiddel. Had
S.J.V.V. voorheen nog een clubblad dat 5 keer per jaar uitkwam, waarin advertenties
werden geplaatst die dan even ingezien werden, nu heeft S.J.V.V. de mogelijkheid
om een bedrijf standvastig in beeld te brengen.

De website is een bijzonder succes en wordt mede dankzij zijn veelzijdige informatie
ontzettend vaak bezocht. Elke maand zijn er ongeveer 5000 bezoekers, waarvan er
1100 uniek zijn. Dit betekent dat 1100 verschillende mensen de website bezoeken en
dat meerdere keren in de maand.

Voorbeeld logo voor op de site.
Voorwaarden:
➢

Aanlevering logo door sponsoren

➢

Slechts een beperkt aantal plaatsen per web pagina

➢

Op de volgende web pagina’s worden logo’s geplaatst bovenaan de pagina:
o Op de thuispagina. Hier worden sponsoren bij elk bezoek in beeld
gebracht. Dit betekent 5000 keer per maand. Kosten € 150,- per jaar.
o Op de wedstrijdschema pagina of de afgelastingen pagina. Zij worden
doorgaans 1500 keer per maand bezocht. Kosten € 50,- per jaar.

Buiten de prima reclame die het sponsoren biedt, levert het S.J.V.V. een wezenlijke
bijdrage om uiteindelijk de website betaalbaar te houden.
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Tenue sponsoring
Sponsoring van de diverse elftallen – zowel senioren als jeugdelftallen – is mogelijk
in de vorm van tenues voor het gehele elftal of zevental. Dat betekend voor de
sponsor een vermelding op de shirts met of zonder (bedrijfs)logo. De tenues bestaan
uit shirts, broeken en kousen.
Voor de elftallen zijn dit 15 spelerstenues en 1 keeperstenue (met lange en korte
broek). Voor zeventallen zijn dit 9 spelerstenues en 1 keeperstenue (met lange en
korte broek). S.J.V.V. heeft voor alle elftallen en zeventallen een uniform
standaardtenue in rood/wit met het S.J.V.V.-logo op de shirts en spelersbroeken en
rode kousen. Het keeperstenue heeft in principe een gele of blauwe kleur. Op de
elftalfoto hieronder is het standaardtenue afgebeeld.
Bij deze tenues hoort een sporttas en de tenues worden door de (hof)leverancier
Sportshop Laarbeek uit Beek en Donk geleverd.

Uiteraard kunnen ook trainingspakken, inloopshirts en eventueel sporttassen voor
een elftal bekostigd worden. Aanschaf gaat altijd via het bestuur van SJVV.
Indien er sprake is van een duidelijk logo op het aangeleverde materiaal zal ook
hiervoor een bijdrage betaald moeten worden aan de vereniging.
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Voorwaarden:

➢

De sponsornaam wordt in wit bedrukt op de voorzijde van het shirt. Meerdere
kleuren is mogelijk tegen meerprijs;

➢

Aanschafkosten van het complete tenue komen voor kosten van de sponsor;

➢

Vanaf het 2e jaar wordt een jaarlijkse bijdrage betaald door de sponsor;

➢

Aanmaak van de ontwerptekst en -logo komen voor rekening van de sponsor;

➢

Het sponsorjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli het jaar daarop volgend;

➢

De sponsorovereenkomst geldt voor 4 jaar, met stilzwijgende verlenging;

➢

De tenues worden in overleg met de sponsor en elftalleiding in beheer
genomen (lees: wassen en zorgen dat deze op tijd aanwezig zijn waar en
wanneer nodig);

➢

Wijziging en/of toevoegingen komen voor rekening van de sponsor;

➢

Bij de tenues wordt een sporttas geleverd. Groot formaat voor elftallen. Een
klein formaat voor zeventallen;

➢

Gezamenlijke shirtsponsoring (2 sponsors) is bij uitzondering mogelijk, echter
per sponsor slechts 1 keer.

➢

Het logo komt altijd op de voorzijde van het shirt.
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STERSPONSOR.

Als je zowel shirtsponsor bent als dat je een reclamebord en een advertentie op de
website hebt, dan mag je jezelf stersponsor noemen.
Je krijgt dan een eervolle extra vermelding met logo op ons uithangbord aan de
ingang van het sportpark.
Hiervan zie je hieronder de afbeelding.
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Sponsoring van S.J.V.V.
Sponsoring vorm

permanent

Activiteit

Kosten (in €)
éénmalig

jaarlijks

Hoofdsponsoring

Samen te stellen pakket in overleg met hoofdbestuur van R.K. S.J.V.V.

Stersponsor

Een pakket bestaande uit het gelijktijdig sponsoren van tenue, reclamebord en website

Junioren

€ 600,=

€ 125,=3

Tenue 11-tal

Junioren

€ 850,=

€ 125,=3

(16-delig)

Senioren

Tenue sponsoring1 Tenue 7-tal2
(10-delig)

Overig

€ 75,=3

Sporttassen, trainingspakken, inloopshirts
1ste jaar aankoop materiaal

Reclameborden

60 x 250 cm

€ 160,=

€ 75,= 3

120 x 250 cm

€ 270,=

€175,= 3

Advertentie

Thuispagina

webside

(homepage)
Andere pagina’s

€ 150,=

-

Wedstrijdprogramma

-

Afgelastingen

-

Uitslagen

€ 50,=

Ondersteunende

Sympathisantenclub

€ 23,=

lidmaatschappen

Rustend Lid

€ 28,=

Alle vermelde prijzen in kolom 4 zijn indicatief en exclusief BTW. Prijzen in kolom 5 zijn vaste prijzen.
1

=

print in 2 kleuren mogelijk indien gewenst en vooraf aangegeven (zwart/wit)

2

=

7-tal alleen mogelijk bij D, E en F pupillen en meisjes

3

=

de jaarlijkse bijdrage geldt vanaf het 2e contractjaar. In het 1e contractjaar worden de aanschafof aanmaakkosten betaald
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Wat krijgt U als sponsor?
Natuurlijk gaat uw gedachte als mogelijke sponsor – en als goed ondernemer en/of
belanghebbende – al gauw uit naar de vraag wat het u allemaal kan opleveren. Het
gaat per slot van rekening over sponsoring, dus zal er voor u natuurlijk ook iets te
halen vallen.
S.J.V.V. biedt u naast de gebruikelijke naamsbekendheid binnen de vereniging ook
de volgende voordelen:



De mogelijkheid tot verwerven van naamsbekendheid is de wijde omgeving
van de St. Jozefparochie. Van Helmond tot aan Venlo en van Gemert tot aan
Weert. Via de webside zelfs wereldwijd;



Directe betrokkenheid bij een van de meest gezellige verenigingen van
Deurne en omstreken;



Voorrang bij het verstrekken van opdrachten en aankopen door de
vereniging S.J.V.V. bij gelijkwaardigheid met uw concurrenten;



Een open deur bij alle openbare activiteiten die voetbalvereniging S.J.V.V.
organiseert;

… en allerlei andere synergie-effecten van de actieve naamsverbondenheid bij een
goed draaiende en al jaren gestaag groeiende voetbalvereniging met ruim 500 leden
binnen alle geledingen van de St. Jozefparochie, maar ook andere delen van
Deurne.

Wij zien u graag verschijnen op “D’n Dreef”.
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