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Bedankt voor uw interesse in de nieuwe voetbalvereniging FC Burgum. 
Vanaf de start van het voetbalseizoen 2019-2020 vormen de twee 
Burgumer voetbalverenigingen BCV en VV Bergum samen onze nieuwe 
vereniging. Twee rijke clubhistories zijn gebundeld in een nieuwe 
vereniging voor iedereen in en rondom Burgum, die de voetbalsport een 
warm hart toe draagt. Met deze sponsorbrochure krijgt u inzicht in de 
verschillende sponsormogelijkheden binnen de vereniging. Maar eerst 
stellen wij ons graag aan u voor….

FC Burgum, een club met waarden en ambitie

 voor de sport
Bij FC Burgum houden we van voetbal. Iedereen die dat wil moet deze 
sport in Burgum kunnen beoefenen en plezier aan beleven. Onze club telt 
zo’n 800 leden en bestaat uit zo’n 50 spelende teams. Op alle dagen van de 
week wordt er getraind of gespeeld op ons sportpark. De prestatieteams 
en de jeugd/vrouwen spelen in de zaterdagcompetitie. Op vrijdagavond, 
zaterdag en zondag zijn recreatieve teams actief. 
Onze ambitie is hét sportieve voorbeeld van de regio te zijn. Het sportieve 
voetbalbolwerk in Burgum. Of het nu gaat om competitief of recreatief 
voetbal door jongens, meiden, dames of heren. De club is dé sportieve 
magneet in de regio waar steeds meer spelers samen beter worden dan 
ze ooit hadden gedacht. 

 voor de club
FC Burgum is het warme en veilige thuis voor al onze leden en bezoekers. 
We dragen allemaal op onze eigen manier een passend steentje bij aan de 
vereniging die we samen zijn. Binnen onze club zijn zo’n 230 vrijwilligers 
actief. Onze club staat voor saamhorigheid, gezelligheid, het bewust 
zijn van normen en waarden, onverzettelijkheid en  niet te vergeten 
werklust. 

VOORWOORD
Beste (kandidaat) sponsor,
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Onze ambitie is de grootste en meest betrokken vrijwilligersorganisatie 
te zijn en te blijven. Samen zorgen we ervoor dat alles gewoon goed 
geregeld is en dat we ons allemaal welkom voelen op de plek waar we zo 
graag samenkomen. 

 voor de omgeving
FC Burgum is meer dan alleen een voetbalclub. Gemiddeld bezoeken 
zo’n 90.000 bezoekers per jaar ons sportpark in Burgum. Onze 
leden, vrijwilligers en sponsoren leveren een positieve bijdrage aan 
de gemeenschap waar we zelf onderdeel van uitmaken. We zijn een 
vereniging door verbinding.  
Onze ambitie is het inzetten van onze vrijwilligersorganisatie in dienst van 
de omgeving en dat we hart voor onze sponsors hebben en dat we elkaar 
ondersteunen waar dit in alle redelijkheid mogelijk is. Dit doen we door 
het bieden van een sportief en gezond leefklimaat en het organiseren van 
activiteiten die de leefbaarheid in onze regio verbeteren. 

Helpt u mee om gezamenlijke ambities te realiseren?

Past uw bedrijf en bedrijfsimago bij onze verenigingsambities en wilt u 
deze samenbrengen? Wilt u uw naamsbekendheid vergroten? Wilt u uw 
bedrijfsresutaten  verhogen? En wilt u FC Burgum fi nancieel steunen?

Onze sponsorcommissie kijkt graag samen met u welke optie het beste bij 
u past. Met de ontvangen sponsorbijdragen worden tal van doelstellingen 
van de vereniging verwezenlijkt. Bijvoorbeeld uniforme voetbalkleding 
voor onze leden, het inzetten van voldoende voetbalmaterialen, het in 
dienst hebben van vakbekwame trainers, het faciliteren van vrijwilligers, 
en het organiseren van tal van (jeugd)activiteiten. 

Wij begroeten u graag als sponsor van onze prachtige voetbalvereniging 
FC Burgum. 

De Sponsorcommissie van FC Burgum
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• Er zijn diverse mogelijkheden om FC Burgum te sponsoren. 
 Wij hebben hiertoe meerdere pakketten samengesteld. 
 Wij vinden het belangrijk dat voor elk pakket duidelijk is welke
 waarde dit vertegenwoordigt en dat er een duidelijke koppeling 
 is tussen waarde pakket en prijs pakket.

• Indien u geen pakket wilt afnemen, dan zijn wellicht de losse
 opties voor u interessant.

SPONSORPAKKETTEN

 Hoofdsponsor
 • Mannen
 • Vrouwen
 • Jeugd

 Stersponsor
  
 Subsponsor 

 Co-sponsor

Sponsorpakketten:
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• op wedstrijdkleding mannen

• op trainingspakken mannen

• op presentatiekleding / tassen mannen 1

• op inloopshirts mannen 1

• van logo op website 

• op sponsorpaneel in clubhuis

• bij ingang sportcomplex

• op briefpapier

• op aanplakbiljetten en advertentie Actief

• op boarding (XL: 3.05 x 1.30 m) op kopse kanten veld

• op boarding (N) normaal: 3.05 x 0.65 m) langs zijkanten veld

•  op vlaggen/banier aan mast langs hoofdveld  
 (afmeting banier: 1.00 x 3.50 m / vlag: 2.25 x 1.50 m)

• advertentie programmablad (1/2 pagina, full color)

• advertentie presentatiegids (1/2 pagina, full color)

• in overleg zijn andere opties bespreekbaar.

HOOFDSPONSOR MANNEN
In dit pakket bieden wij het volgende, vermelding:
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In dit pakket bieden wij het volgende, vermelding:

• op wedstrijdkleding vrouwen

• op trainingspakken vrouwen

• op presentatiekleding / tassen vrouwen 1

• op inloopshirts vrouwen

• van logo op website 

• op sponsorpaneel in clubhuis

• bij ingang sportcomplex

• op briefpapier

• op aanplakbiljetten en advertentie Actief

• op boarding (XL: 3.05 x 1.30 m) op kopse kanten veld 

• op boarding (N) normaal: 3.05 x 0.65 m) langs zijkanten veld 

•  op vlaggen/banier aan mast langs hoofdveld 
 (afmeting banier: 1.00 x 3.50 m / vlag: 2.25 x 1.50m)

• advertentie programmablad (1/2 pagina full color)

• advertentie presentatiegids (1/2 pagina full color)

• in overleg zijn andere opties bespreekbaar.

HOOFDSPONSOR VROUWEN
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•  op wedstrijdkleding jeugdteams

• op trainingspakken jeugd teams

• van logo op website 

• op sponsorpaneel clubhuis 

• op ingang sportcomplex

• op briefpapier

• op aanplakbiljetten en advertentie Actief

• op boarding (XL: 3.05 x 1.30 m) aan kopse kanten van het veld

• op boarding (N) normaal: 3.05 x 0.65 m) langs zijkanten veld

• bedrijfslogo op vlaggen/banier aan mast langs hoofdveld    
 (afmeting banier: 1.00 x 3.50 m / vlag: 2.25 x 1.50 m)

• advertentie programmablad (1/2 pagina full color)

• advertentie presentatiegids (1/2 pagina full color)

• in overleg zijn andere opties bespreekbaar.

HOOFDSPONSOR JEUGD
In dit pakket bieden wij het volgende, vermelding:
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• van logo op website

• op Sponsorpaneel in clubhuis

• op boarding (XL: 3.05 x 1.30m)

STER SPONSOR
In dit pakket bieden wij diverse mogelijkheden tot € 3.000,- 
waaronder vermelding:

• van logo op website

• op Sponsorpaneel in clubhuis

• op boarding (XL: 3.05 x 1.30m)

SUBSPONSOR
In dit pakket bieden wij diverse mogelijkheden tot € 2.000,- 
waaronder vermelding:

• van logo op website

• op Sponsorpaneel in clubhuis

• op boarding (XL: 3.05 x 1.30m)

CO SPONSOR
In dit pakket bieden wij diverse mogelijkheden tot € 1.000,- 
waaronder vermelding:

* In overleg zijn aanvullende opties mogelijk tot de 
 totaalprijs van het pakket.
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• Inloopshirts voor een team € 100,- (per seizoen) 
 exclusief kosten shirt en logo, 
 Wordt aangeschaft door de club bij de clubleverancier.

• Tassen voor een team € 100,- (per seizoen) 
 exclusief kosten tas en logo
 Wordt aangeschaft door de club bij de clubleverancier.

• Banner op de website: €1.000,- per seizoen of € 100,00 per mnd.

• Boarding: 
 • N (normaal) 3.05 x 0.65 m:  € 200,- 
 • L 3.05 x 1.00 m:  € 300,-
 • XL 3.05 x 1.30 m:  € 400,-  

• Banieren en Vlaggen:
 •  Vlaggen  150 x 225 cm
 •  Banieren  100 x 350 cm

OPTIELIJST

• Wedstrijdsponsor
 • Vermelding op website (eenmalig)
 • Vermelding advertentie Actief en aanplakbiljetten
 • Seizoenkaart en toegang tot sponsorruimte
 • Prijs € 150

• TV-kanaal (in onderzoek) 

• Adverteren via social media: (in onderzoek)

• Overige creatieve vormen van sponsoruitingen
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ADVERTENTIE OPTIELIJST

Formaat advertentie

1/1 pagina (190x276 mm)  € 400,- € 500,- € 600,-
1/2 pagina (190x136 mm) € 225,- € 325,- € 375,-
1/4 pagina (93x136 mm) € 125,- € 145,- € 175,-
1/4 pagina (190x66 mm) € 125,- € 145,- € 175,-

(alle advertenties full colour)

(alle advertenties zwart wit)

Binnenwerk Omslag binnen Omslag Buiten 

1/1 pagina   € 180,-
1/2 pagina    € 110,-

Formaat advertentie Prijs

• Advertentie programmablad

• Advertentie presentatiegids
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VOOR ALLE SPONSOREN GELDT

• seizoenkaart mannen 1 en toegang tot sponsorruimte 

• 4 consumptiebonnen per bezochte wedstrijd 1e elftal mannen

• Uitnodiging diverse sponsorbijeenkomsten

• Voor alle pakketten geldt een minimale contractduur van 3 jaar.

• Voor losse reclameborden zijn de aanschaf / materiaalkosten voor 
 rekening van de sponsor.
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• Hart voor de club  - samen: leden en vrijwilligers

• Hart voor de sport  - samen met andere clubs

• Hart voor de omgeving  - samen voor het dorp

• Hart voor de sponsors  - samen met en voor onze middenstand

HART VOOR DE SPONSORS



www.fcburgum.nl

Bezoekadres/postadres
Sportcomplex “Het Koningsland”

Burg. Lomanlaan 40C, 9251 LD Burgum
(0511) 46 21 50

sponsoring@fcburgum.nl

U heeft gesproken met
Naam:

Tel.:

E-mail:


