Sponsormogelijkheden

Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega

Geachte heer/mevrouw,
Voor u ligt de sponsorbrochure van voetbalvereniging FC Wolvega.
De afgelopen jaren hebben wij in gezamenlijkheid een stabiel en krachtig sponsorbestand vast
kunnen leggen met daarin veel bedrijven en organisaties uit Wolvega en de nabije omgeving.
Stuk voor stuk dragen zij FC Wolvega een warm hart toe met waardevolle sponsorbijdragen.
Sponsoren die begrijpen dat een vereniging als FC Wolvega met bijna 600 leden deze financiële
ondersteuning ook echt hard nodig heeft. Door de sponsorbijdragen is de vereniging in staat de
contributie betaalbaar te houden en veel (neven)activiteiten voor de enthousiaste leden te
organiseren. Met de uitvoering van het Masterplan voor een complete upgrading van ons
Sportpark Molenwiek met o.a. de aanleg van een kunstgrasveld, de realisatie van nieuwe
verlichting rondom het hoofdveld en de recente renovatie van het clubgebouw laat FC Wolvega
zien toekomstbestendig te willen zijn. Daarnaast kunnen we op deze manier iedereen in
Wolvega die in voetbal geïnteresseerd is, op een kwalitatieve wijze laten genieten van deze
sport. Daar we als vereniging de ambitie hebben om bovenstaande te borgen voor nu en in de
toekomst is het essentieel dat we sponsoren weten te binden aan en te behouden voor onze
fantastische vereniging.

Foto van de jublileumwedstrijd in 1988 tegen het grote Ajax
met o.a. Danny Blind en Dennis Bergkamp

Wij hebben juist daarom deze sponsorbrochure uitgebracht om u een indruk te geven van de
verschillende sponsormogelijkheden binnen voetbalvereniging FC Wolvega.
Naast de bestaande mogelijkheden gaan wij ook graag met u in gesprek om nieuwe ideeën te
ontwikkelen en oplossingen op maat te vinden. Dus neem gerust vrijblijvend contact op, zodat
wij uw wensen om kunnen zetten naar passende oplossingen.
Namens FC Wolvega willen wij u alvast vriendelijk bedanken voor uw interesse.
Met sportieve groet,
Sponsorcommissie FC Wolvega

‘‘De jeugd heeft de toekomst’’

FC WOLVEGA IN CIJFERS
“FC Wolvega is in 1968 ontstaan na een fusie tussen DOG (Door Oefening Geslaagd) en
DIOW (Door Inspanning Ontspanning Wolvega). Het oprichtingsjaar van de oudste vereniging
(DOG) is leidend voor het oprichtingsjaar van FC Wolvega. Hierdoor prijkt er subtiel en met
enige trots ‘sinds 1928’ op de achterkant van ons paarse shirt.”
Zowel het eerste senioren heren als het senioren dames team van de club spelen in de
tweede klasse zaterdag (seizoen 2019/2020).
3000+
72.000+
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1500+
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wekelijkse bezoekers www.fcwolvega.nl
bezoekers per jaar op Sportpark Molenwiek
volgers op twitter.com/@WolvegaFC
Vrienden op Facebook / @FCWolvega
volgers op Instagram/@FCWolvega
hardwerkende vrijwilligers
trotse sponsoren

Sportief Partner van SC Heerenveen
1 Gezamenlijk doel #SamenFCWolvega

SINDS 1928

550 LEDEN

2e KLASSE

32 TEAMS

Welke sponsoroptie u ook kiest, u profiteert het hele jaar door van waardevolle extra’s!

• Vermelding op sponsoroverzicht website www.fcwolvega.nl
• Vrij entree wedstrijden FC Wolvega Heren 1 en Vrouwen 1
• Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
• Uitnodiging voor verenigingsactiviteiten
• Deelname aan speciale kaartenacties voor Sportief Partners van SC Heerenveen
• Ontvangst digitale Nieuwsbrief van FC Wolvega
Sposor van de maand
aast de pakketten en losse opties is er ook de mogelijkheid om ”Sponsor van de maand” te zijn
bij onze club:
Sponsor van de maand (maximaal 10 sponsoren per seizoen) voor € 250,00:
Banner op de homepage met logo (link naar spotlights)
In the spotlights (+ link naar de website)
Aandacht op Facebook en Instagram(begin van de maand)
Vermelding in het programmaboekje
(programmaboekje wordt verspreid op zaterdagen tijdens een thuisduel van FC Wolvega 1)

•
•
•
•

Bordsponsoring
Afmeting 305 x 65 cm
Contractduur 3 jaar
Contractduur 5 jaar
Aanschaf (excl. BTW)

E 195,- per jaar
E 175,- per jaar
E 185,-

Afmeting 500 x 65 cm
Contractduur 3 jaar
Contractduur 5 jaar
Aanschaf (excl. BTW)

E 295,- per jaar
E 265,- per jaar
E 285,-

Eenmalige aanschaf- en opmaakkosten zijn voor rekening van de sponsor.
Onderhoud en beheer door FC Wolvega.

Evenementen
Shirtsponsoring
Senioren 1e teams
op aanvraag
e
Senioren 1 teams subsponsor E 300,- per jaar
Senioren teams
E 250,- per jaar
Junioren teams
E 200,- per jaar
Pupillen teams
E 200,- per jaar

Wedstrijdsponsoring
(eenmalig)
Heren 1/Vrouwen 1
E 75,Themafeest sponsor
E 50,Sponsoring oudejaars/mixtoernooi E 50,Sponsoring indoorsoccer
E 50,Zaalvoetbal
E 50,Programmaboekje 1e team
E 50,Lidmaatschap Vriendenclub
E 45,-

Gouden Wolf en Zilveren Wolf pakket:
Als Gouden Wolf en Zilveren Wolf sponsor zijn er nog veel meer manieren om in de spotlights
te komen. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de Gouden Wolf sponsor op het tenue van
het eerste elftal staat en de Zilveren Wolf sponsor met de bedrijfsnaam en logo bijvoorbeeld op
presentatiepakken of tassen bij een 1e team of als shirtsponsor bij de overige teams staat. Maar
dat is niet het enige, in overleg kunnen er voor zowel Gouden Wolf als Zilveren Wolf sponsoren
tal van afspraken gemaakt worden welke in een meerjarig contract worden vastgelegd.
De kosten van het Gouden Wolf of Zilveren Wolf pakket wordt in overleg met de
Sponsorcommissie bepaald afhankelijk van welke sponsoropties u wenst.
Interesse om Gouden Wolf of Zilveren Wolf sponsor te worden? Neem contact op met de
sponsorcommissie voor de mogelijkheden via sponsorcommissie@fcwolvega.nl of vul het
contactformulier in op onze website: www.fcwolvega.nl/contact.

De gemeente Weststellingwerf onderkent het belang
t belang van de sport en maatschappelijke
de gemeente is er op gericht om deze activiteiten te activiteiten van FC Wolvega. Het beleid van de gemee
ondersteunen en te stimuleren.

p te lossen zijn diverse maatregelen noodzakelijk.
eld. De leden hebben aangegeven de voorkeur te
ge hoofdveld. Daarnaast moeten met name het
noveerd zodat ze optimaal benut kunnen worden.
e vervangen en extra ballenvangers te plaatsen.

Om de capaciteits- en kwaliteitsproblemen op te losse
Één daarvan is de aanleg van een kunstgrasveld. De le
hebben voor een kunstgrasveld op het huidige hoofdv
WeTraveld en het trainingsveld worden gerenoveerd
Ook is er budget gereserveerd om dugouts te vervang

vooral de entree, het terras en de fietsenstalling Om het park aantrekkelijker te maken zullen vooral de
en er zal meer zicht komen op de activiteiten op de worden aangepast. De entree wordt opener en er zal
anting verwijderd en zal de fietsenstalling worden velden. Daartoe worden hekwerken en beplanting ver
bestrating wordt de entree een geheel met het terrasverplaatst. Door toepassing van een andere bestrating
voor het (vernieuwde) clubgebouw.
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Tevens kan er bijvoorbeeld een pannakooi worden ge
maken.

www.fcwolvega.nl

