Sponsorboekje
v.v. SGV

Sportpark ‘Onder de Juffer’

Tijdlijn v.v. SGV
November 1926

De voorloper van v.v. SGV, Woldjer Boys, wordt ingeschreven bij de
Groninger Voetbalbond

1 mei 1941

Woldjer Boys fuseert met Schildwolde Gymnastiek Vereniging wegens
financiële problemen en de oorlog. SGV is een Omni vereniging
met een Algemeen Bestuur, waar vanaf nu ook een afdeling voetbal bij hoort

1948

Het sportveld wordt grondig aangepakt

1950

De afdeling voetbal heeft naast het voetbalveld nu ook de beschikking over
een trainingsveld en een trapveldje voor de jeugd

1963

SGV bouwt een sporthal met twee kleedkamers op het sportcomplex

1964

Het sportcomplex wordt door de eigenaar van het sportcomplex, De
Vereniging voor Volksvermaken, overgedragen aan de gemeente.
Het sportcomplex wordt uitgebreid door een stuk grond langs de
Bouwmansgracht aan te kopen. Het sportcomplex bestaat nu uit twee
speelvelden, een trainingsveld en een trapveldje voor de jeugd

1967

De afdeling voetbal beschikt nu over verlichting rond het trainingsveld

1968

Vanaf dit jaar maakt de afdeling voetbal gebruik van de kleedkamers in de
sporthal. De voorgaande jaren werd gebruik gemaakt van twee zeer
primitieve kleedkamers in café Spanninga/Booy aan de Hoofdweg

1988

Naast de sporthal met kleedkamers beschikt het sportcomplex nu ook over
een kantine en twee kleedkamers voor de afdeling voetbal

1998

Een belangrijk jaar voor de afdeling voetbal van SGV. De Omnivereniging
(gymnastiek, handbal, voetbal en volleybal) die SGV tot dit jaar was is
ontbonden. De zelfstandige voetbalvereniging SGV is een feit!

Enkele jaren later

Het tot nu toe naamloze sportcomplex krijgt de naam ‘Onder de Juffer’,
verwijzend naar de dichtbij het sportcomplex staande Juffertoren

1998-2013

V.v. SGV maakt ups en downs mee, maar vooral de drie kampioenschappen
op rij was een grote UP

2014

V.v. SGV wordt geprivatiseerd

2015

Het sportcomplex en de kantine worden grootscheeps gerenoveerd. De
kantine krijgt een nieuwe C.V. en een nieuw dak met zonnepanelen. De
kleedkamers worden vernieuwd en alles wordt van binnen en buiten
compleet in de verf gezet

Juni 2016

De voetbalclub bestaat 75 jaar, dit wordt gevierd op de velden en in de tent
met een groots feest

2018

De voetbalclub wordt steeds groter en de kleedkamers naast de kantine en
de kleedkamers van de sporthal bieden dan ook niet meer genoeg ruimte.
Daarom zijn er twee units geplaatst die dienen als kleedkamer.
V.v. SGV krijgt zijn huidige grootte na het plaatsen van een pannakooi naast
de kleedkamerunits. Het sportcomplex bestaat nu uit twee speelvelden, een
trainingsveld, een pannakooi, een sporthal met twee kleedkamers, een
voetbalkantine met twee kleedkamer en twee kleedkamerunits

Alle bovenstaande werkzaamheden en activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door sponsoren.

Waarom sponsor worden
V.v. SGV groeit maar door, op dit moment zijn er 10 junioren teams en 4 senioren teams (SGV1 en 2,
het 45+ team en het dames team).
We willen dat iedereen kan voetballen en om de contributie betaalbaar te houden zijn sponsoren
nodig. Ook is v.v. SGV bezig met verduurzaming, zo liggen er al zonnepanelen bovenop de kantine en
bestaat de nieuwe verlichting (2020) rond het hoofdveld uit LED lampen.
Sponsor worden kan om verschillende of gecombineerde redenen:
- Draagt u de club een warm hart toe?
- Vindt u de leefbaarheid in het dorp belangrijk?
- Vindt u het belangrijk dat iedereen voor een betaalbaar bedrag kan voetballen?
- Vindt u het belangrijk dat er in duurzaamheid geïnvesteerd wordt?
- Wilt u uw klanten laten zien dat u investeert in beweging?
- Wilt u uw naamsbekendheid in de provincie Groningen verspreiden?
Wat u reden voor sponsoring ook is, de hele vereniging is blij met alle sponsoren.
Zorgt u, als sponsor, er samen met ons voor dat voetbal voor jong en oud kan blijven bestaan op en
rond het sportpark ‘Onder de Juffer’?

Sponsormogelijkheden
Onderstaande sponsormogelijkheden zijn met een contract van 3 of 5 jaar af te sluiten.
Het voordeel van een 5-jarig contract is het eenmalig tekenen van het contract voor een langere
periode en het kan voordeliger uitpakken wanneer er prijsverhogingen worden doorgevoerd.

Bordsponsoring
Uw naamsbekendheid vergroten onder v.v. SGV en haar tegenstanders? Of uw klanten laten zien dat
u investeert in de leefbaarheid van het dorp? Dat kan doormiddel van een reclamebord met uw
eigen logo langs het hoofdveld van het sportpark. De borden hebben een afmeting van ca.
2,50x0,60m.
Er zijn hierin drie keuzes: een enkelzijdig, een dubbelzijdig of twee bedrukte borden naast elkaar. De
dubbelzijdig bedrukte borden zijn zowel vanaf de kantine als op het veld te zien.
De kosten van de bedrukte borden staan hieronder weergegeven. Het eerste jaar worden de
drukkosten meegerekend.
Soort
Enkelzijdig bedrukt bord
Dubbelzijdig bedrukt bord
2 enkelzijdig bedrukte borden
naast elkaar

1e jaar
€170,€265,€265,-

2e jaar
€125,€175,€175,-

3e jaar
€125,€175,€175,-

4e jaar
€125,€175,€175,-

5e jaar
€125,€175,€175,-

Onderstaande sponsormogelijkheden zijn met een contract van 3 of 5 jaar af te sluiten.
Het voordeel van een 5-jarig contract is het eenmalig tekenen van het contract voor een langere
periode en het kan voordeliger uitpakken wanneer er prijsverhogingen worden doorgevoerd.

Shirtsponsoring
Uw naamsbekendheid in de hele provincie Groningen vergroten en onze spelers er netjes bij laten
lopen? Word dan shirtsponsor!
Als shirtsponsor wordt uw logo groot op de voorkant van het shirt van onze spelers gedrukt.
Wilt u graag shirtsponsor worden, maar vindt u de kosten te hoog? Dan kan gekozen worden om
shirtsponsoring samen met een andere sponsor te doen. De kosten hiervan zijn iets hoger als de
totaal prijs door twee gedeeld i.v.m. het meerwerk/de drukkosten.
Soort
1 shirtsponsor
2 shirtsponsoren (per sponsor)

1e jaar
€400,€250,-

2e jaar
€400,€250,-

3e jaar
€400,€250,-

4e jaar
€400,€250,-

5e jaar
€400,€250,-

Onderstaande mogelijkheden zijn niet contract gebonden.

ClubTV
Wilt u iedere 5 minuten in onze kantine op een volledige pagina in beeld komen met uw bedrijf? In
de kantine hebben we een grote tv hangen waar ClubTV op draait. Naast het programma en de
uitslagen van de wedstijden, het weerbericht en voetbalnieuws is het ook mogelijk een pagina voor
uw bedrijf in te richten!
Soort
ClubTV

p.j.
€50,-

Wedstrijdbal
1 dag volop in de ‘spotlights’ staan? Sponsor dan de wedstrijdbal!
Tijdens de wedstrijd dat ‘uw bal’ wordt gebruikt, wordt voor de start van de wedstrijd uw
bedrijfsnaam omgeroepen over het veld. Daarnaast posten wij een bericht over de balsponsor van de
dag op onze Facebook en Instagram pagina. Last but not least: op ClubTV, grote tv in de kantine,
komt iedere 5 minuten een pagina voorbij waar alle balsponsoren van het huidige seizoen op staan.
Soort
Wedstijdbal

p.j.
€50,-

Benoeming kleedkamer
Wilt u dat onze leden of de tegenstanders naar de kleedkamer worden verwezen van uw
bedrijfsnaam? Laat onze kleedkamers dan naar uw bedrijfsnaam vernoemen. Uw bedrijfsnaam wordt
op een bord gedrukt welke op de kleedkamerdeur gehangen wordt.
Soort
Benoeming kleedkamer

p.j.
€50,-

Club van 50
Wilt u zelf bepalen wat er met uw sponsorgeld wordt
gedaan? Word dan lid van de ’Club van 50’.
Het geld van de ‘Club van 50’ komt niet in de clubkas,
maar wordt gereserveerd op de rekening van de
penningmeester. De leden van de ‘Club van 50’
worden eenmaal per jaar uitgenodigd om met elkaar
te bespreken wat er met dit geld gedaan mag worden.
De namen van de leden van de ‘Club van 50’ staan op
een apart gemaakt bord, die voor iedereen zichtbaar
in de kantine hangt.
Soort
Club van 50

p.j.
€50,-

Onderstaande mogelijkheden zijn niet contract gebonden.

Logo op de site
Meer bezoekers op uw website? Uw logo op onze website is dan een mooie optie.
Onze website wordt veel bezocht door leden, oud-leden en tegenstanders voor het actuele
speelprogramma, de trainingstijden, wedstrijdzaken en alle overige zaken.
Wanneer onze bezoekers op uw logo klikken wordt automatisch een nieuw venster geopend met uw
website erop.
Deze sponsormogelijkheid is ook mooi te combineren met één van de andere
sponsormogelijkheden.
Soort
Logo op site (doorlink functie)

p.j.
€60,-

Benoeming pannakooi
Ziet u uw bedrijfsnaam wel als Arena naam voor zich?
Sinds juni 2018 heeft v.v. SGV een mooie pannakooi
voor op het sportcomplex staan waar iedere bezoeker
langsloopt. Deze zouden we graag de naam … Arena
geven.
Uw bedrijfsnaam met het woord arena erachter wordt
op een bord gedrukt en op een zichtplek in de
pannakooi opgehangen.
Soort
Benoeming pannakooi

p.j.
€150,-

Donateur
Wilt u geen reclame, maar draagt u v.v. SGV wel een warm hart toe? Word dan donateur.
Als donateur wordt uw naam nergens vernoemd en bepaalt u zelf welk bedrag u jaarlijks doneert.
Soort
Donateur

p.j.
€X,-

GRATIS sponsoring
Bestelt u veel producten online? Zijn deze webwinkels aangesloten bij SponsorGoals of SponsorKliks?
Sponsor ons dan GRATIS! Wanneer u via onderstaande linkjes uw producten online bestelt, betaald
de webwinkel een bepaald percentage aan onze club. U betaald niks meer dan normaal, u hoeft geen
andere handelingen uit te voeren behalve via onderstaande link naar de webwinkel te gaan. Zo
betaald u niks, maar sponsort u ons wel gratis!
Wanneer de bedragen hoog en constant genoeg zijn, kunnen wij u hiervoor in de plaats gratis (excl.
eenmalige drukkosten) een bord rond het hoofdveld aanbieden.
- www.sponsorgoals.nl/partner/vv-sgv
(meer dan 2000 aangesloten webwinkels)
- https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?&club=9627&cn=NL&ln=nl
(meer dan 600 aangesloten webwinkels)

Sponsorstraat
Wilt u uw producten of diensten aan onze leden aanbieden en hiervan 10% aan ons
doneren/sponsoren? Dan is de SponsorStraat iets voor u!
De SponsorStraat is een online platform, een soort ‘bol.com’, voor onze lokale ondernemers en een
onderdeel van SponsorGoals. Op dit moment is dat nog in de testfase. Wij zijn gevraagd om mee te
doen in de pilot. Hiervoor zoeken wij ondernemers die hun diensten en producten meer onder de
aandacht willen brengen bij onze leden en betrokkenen. Dit willen wij breed onder de aandacht
brengen bij al onze leden, waardoor u gratis sponsoring krijgt op onze social media kanalen:
Facebook en Instagram.

Dit sponsorboekje geeft u inzicht in de sponsormogelijkheden van v.v. SGV. Heeft u zelf een andere
sponsormogelijkheid bedacht? Wij staan overal voor open en gaan graag met u in gesprek.
Naar aanleiding van dit boekje maken wij graag een afspraak met u om waar nodig deze
sponsormogelijkheden verder toe te lichten en mogelijk een sponsorovereenkomst af te sluiten.
Voor een afspraak of meer informatie kunt u een mailtje sturen naar sponsoring@vvsgv.nl of contact
opnemen met:
Manuela Overgaauw 06 15 45 68 07
Jan Wolf
06 25 33 31 54
Marcel Joostens
06 13 62 47 11
(een mailtje of appje heeft de voorkeur i.v.m. werk)

