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1. Even voorstellen


sv Diemen is een voetbalvereniging met ruim 1000 leden.



Gevestigd in Diemen op het Sportpark "De Diemen" aan de Sportlaan 13,
1111 PX.



Opgericht op 16 juli 1931.



Seniorenvoetbal

Op zaterdag: 4 teams + 1 Veteranen + 1 7 x 7
Op zondag:

4 teams.



Juniorenvoetbal

17 teams, waaronder 2 meisjesteam.



Pupillenvoetbal

32 teams, waaronder 2 meisjesteams.



Vrouwenvoetbal

Op zaterdag: 1 team.



Zaalvoetbal -senioren

1 team.



Ons sportcomplex heeft 3 velden, alle drie met kunstgras.



Een toren voor TV- opnamen en 6 professionele dug-outs.



Trainings- en wedstrijdverlichting op het 1e, 2e, 3e kunstgrasveld en keeper/ mini
hoek.



Een kinderspeelplaats met Arena en Panna- kooi.



Gratis parkeren.



16 Kleedkamers.



Een grote kantine, met een goede keuken en gratis WIFI.



Wekelijks zo'n 150 vrijwilligers in actie voor de vereniging.



sv Diemen heeft een samenwerkingsovereenkomst voor de
jeugdopleiding gesloten met AFC Ajax.



sv Diemen is gecertificeerd door Calibris voor opleidingen.
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2.
De vereniging sv Diemen
sv Diemen is een zondagvereniging, met een zaterdag- en een vrouwen/
meisjesafdeling. Het eerste zondag team speelt in de 3e klasse C. De zondag 2 (res. 2e
klasse C), zondag 3 (res. 4e klasse-13 ). Het eerste zaterdag team speelt in de 4e klasse
C. De overige senioren teams spelen recreatief. De Vrouwen 1 spelen 4e klasse B. De
junioren Jo-19= A1(zat) speelt 4e divisie, de JO-17= B1(zat) speelt 4e divisie en de JO15= C1 speelt Hoofdklasse. De overige 1e teams van de jeugdselecties spelen op
Hoofdklasse niveau. De 2e teams spelen 1e klasse. De jeugdwedstrijden worden,
afhankelijk van de leeftijd, gespeeld op zaterdag (6 t/m 12 jaar) of zondag (12 t/m 18
jaar). Tevens spelen we zaalvoetbal.
De doelstelling van sv Diemen is om met de hoogste seniorenteams en de selectieteams
van de jeugdafdeling op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. Continue
doorstroming vanuit de eigen jeugd naar de senioren is van groot belang. De
jeugdselecties krijgen daarom de hiervoor noodzakelijke aandacht. Verder wil de
vereniging iedere voetballer de mogelijkheid bieden op zijn of haar niveau te spelen en
wil ze de daarbij behorende training en begeleiding bieden. Het streven is gericht op een
gezonde balans tussen recreatief- en prestatievoetbal.
Hierbij staan plezier en fatsoen voorop
De vereniging neemt een belangrijke plaats in binnen de nog steeds groeiende gemeente
Diemen. De uitstekende jeugdopleiding, gecombineerd met de groei van de gemeente
zorgt voor een fors aantal jonge leden. Daarnaast is er ook door de goede jeugdopleiding
een toestroom vanuit de regio.
Het jeugdvoetbal en het prestatievoetbal kunnen zich zonder de steun van sponsors niet
verder ontwikkelen. Daarom brengen wij U via deze brochure graag op de hoogte van de
belangrijkste mogelijkheden tot sponsoring, bij versterking van uw naamsbekendheid, of
bij het tonen van betrokkenheid bij de sport.
3.

Onze visie op sponsoring

Een voetbalvereniging neemt een steeds belangrijkere maatschappelijke positie in. Het
leiden van een voetbalvereniging vertoont steeds meer overeenkomsten met het voeren
van een bedrijf en vraagt daarom om een meer zakelijke benadering. Naast contributies
en de kantine-exploitatie dragen sponsoren zorg voor de inkomsten van de club. Dit
betekent dat U als sponsor een essentiële positie binnen de club inneemt. Sponsoren zijn
nodig, willen we als vereniging onze maatschappelijke rol op een goede wijze blijven
vervullen.
Deze brochure heeft tot doel om U als huidige of potentiële sponsor van sv Diemen
inzicht te geven in de mogelijkheden om de vereniging financieel te ondersteunen. Als
vereniging zijn we erop gericht U als sponsor voldoende tegenprestaties te bieden, wat
het voor U aantrekkelijk maakt om voor sv Diemen te kiezen. De gradatie van de
tegenprestatie en de positie die U binnen de vereniging inneemt, hangt natuurlijk samen
met de hoogte van de sponsorbijdrage. Anderzijds wordt iedere vorm van
sponsorbijdrage door ons verwelkomd en zullen wij als vereniging onze waardering
daarvoor zoveel mogelijk tot uiting laten komen.
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Wij vinden het belangrijk de continuïteit van onze relatie met U als sponsor te
waarborgen. Voor alle sponsorvormen streven wij, zo veel als mogelijk, naar een
meerjaren overeenkomst.
sv Diemen zal er alles aan doen om U een op maat gesneden sponsorpakket aan te
bieden, zodat U en wij met recht kunnen zeggen: "wij bouwen verder aan de toekomst".

4.

Overzicht sponsormogelijkheden

Hierbij een aantal mogelijkheden om sv Diemen te steunen en uw bedrijf op een
plezierige en sportieve wijze te presenteren.


Hoofdsponsor Zondag 1



Topsponsor Jeugdselecties ( jongens en meisjes), Zaterdag 1, Zondag 2



Team- adoptie; Naamsvermelding op -shirts- trainingspakken en/of tassen
overige teams



Advertentie op de VIDEO WALL in de kantine



Reclameborden



Meshdoek in de ballenvangers van het Hoofdveld



Spandoeken aan de hekwerken van het 2e en 3e veld en van de Arena



Banieren bij de Arena



Advertentie- banner op de Website www.svdiemen.nl



Wedstrijdbal



Evenementen / Projecten sponsor



Banieren rond het hoofdveld



Club van 100

Alle bedragen in deze brochure zijn exclusief (de dan geldende) BTW en gelden voor
het seizoen 2016-2017.
sv Diemen heeft momenteel 90 sponsors.
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5.

Hoofdsponsor

sv Diemen biedt U als hoofdsponsor het volgende sponsorpakket aan:


Sponsor van ons 1e (zondag) elftal met vermelding van de sponsornaam op het
tenue, trainingspak en sporttas.



Een reclamebord van 6,00 meter of 10 meter meshdoek in de ballenvanger langs
het hoofdveld.



Advertentie op de VIDEO WALL in de kantine.



Advertentie- banner met doorlink op de website van de vereniging.



Naamsvermelding op het sponsorbord bij de ingang van ons sportcomplex.



Foto van het team, met uw naamsvermelding, in de kantine.



Foto voor uw bedrijf.



Namens U, aanbieding van de wedstrijdbal bij 1 competitie- of bekerwedstrijd van
ons 1e elftal.



Ontvangst in de bestuurskamer tijdens wedstrijden van ons 1 e elftal.



In overleg gebruik kunnen maken van ons sportcomplex voor personeelsfeesten
en/of voetbalwedstrijden (1 maal per seizoen). Hierbij kunt U gebruik maken van
onze sportvelden, doucheruimten, kantinegebruik en andere faciliteiten. Exclusief
hapjes, drankjes en kantinebezetting, maar daar kunnen wij in voorzien.



Elke 3 jaar een nieuw shirt, broekje en kousen voor het 1e elftal. Het oude tenue
gaat naar een ander elftal.

De kosten voor dit pakket bedragen € XXXX,xx per jaar, excl. BTW.
Contract voor minimaal 3 jaar.
Opzegtermijn ½ jaar voor het einde contract.

Informatie
De positie van Hoofdsponsor wordt tot 30 juni 2018 ingenomen door Mouton Bouw B.V.

Het bedrijf is het seizoen 2014-2015 begonnen als Hoofdsponsor van sv Diemen.
Daarnaast is het bedrijf ook Topsponsor van de JO-19/ JO-18 voor dezelfde periode.
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6.
Topsponsor Jeugdselecties, Zaterdag-1/2, Zondag 2
sv Diemen biedt U als Topsponsor Jeugdselecties of Zaterdag 1 of Zondag 2 het
volgende sponsorpakket aan:


Topsponsor van één van de jeugdselectiegroepen JO-19/ JO-18= A1/ A2, JO-17/
JO-16=B1/ B2, JO-15/ JO-14= C1/ C2, J0-13/ JO-12= D1/ D2, of zaterdag 1,
zondag 2, Vrouwen 1/ meisjes JO-M19 met vermelding van de sponsornaam op
het wedstrijdtenue.



Een reclamebord van 3,00 meter langs het hoofdveld of 5 meter meshdoek in de
ballenvanger.



Advertentie op de VIDEO WALL in de kantine.



Naamsvermelding als Topsponsor op het sponsorbord bij de ingang van ons
sportcomplex.



Advertentie- banner met doorlink op de website van de vereniging.



Foto van het team, met uw naamsvermelding, in het gebouw.



Foto voor uw bedrijf.



In overleg gebruik kunnen maken van ons sportcomplex voor personeelsfeesten
en/of voetbalwedstrijden (1 maal per seizoen). Hierbij kunt U gebruik maken van
onze sportvelden, doucheruimten, kantinegebruik en andere faciliteiten. Exclusief
hapjes, drankjes en kantinebezetting, maar daar kunnen wij in voorzien.

De kosten als Topsponsor van één van de selectiegroepen zijn:
 € 1500,00 per jaar, excl. BTW
Contract voor minimaal 4 jaar. Opzegtermijn ½ jaar voor het einde contract.
Uitbreiding of aanpassing van het pakket met overige kleding, en/of tassen e.d. is in
overleg mogelijk. sv Diemen koopt de wedstrijdkleding.
De selectie JO-19/ JO-18 is voorzien van een topsponsor; Mouton Bouw B.V. tot eind
mei 2018.
Uiteraard zijn wij in overleg in staat elk gewenst “maatwerkpakket” voor U
te leveren.
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7.

Team- adoptie: Reclame op shirt, trainingspakken, tassen e.d. overige
teams

sv Diemen biedt de mogelijkheid tot adoptie van: wedstrijdtenue, trainingspakken en/of
tassensponsoring van de overige teams. U adopteert dan voor dat onderdeel een team.
Dit omvat het volgende pakket:
 Het voorzien van alle shirts van een team van de bedrijfsnaam.
 Het voorzien van alle overige kledingstukken en/of tassen van het team van een
bedrijfsnaam.
De kosten van het wedstrijdtenue en bedrukken zijn voor rekening van de sponsor. Het
tenue wordt geleverd door sv Diemen ( in de vastgestelde kledinglijn) en dan 3
seizoenen gebruikt. Het bedrukken wordt uitgevoerd in één standaard kleur. Meerdere
kleuren kunnen optioneel tegen extra kosten.
De trainingspakken en tassen worden geleverd door sv Diemen ( in de vastgestelde
kledinglijn) en voorzien van de bedrijfsnaam. Alles voor rekening van de sponsor.
sv Diemen zal dit op basis van een offerte voor u regelen.
Informatie
De shirts (en/ of overige kleding) van de volgende teams zijn inmiddels voorzien van een
bedrijfsnaam.
Zondag 1
Mouton Bouw B.V.
Zondag 2
Robeu Sport.
Zaterdag 1
Absolute Delicious Catering.
Zaterdag 2
Mouton Bouw B.V.
Zaterdag 3
Garage Lorist.
7 tegen 7
All-in Bouwservice.
Vrouwen 1
Holland Park.
Junioren A1/ A2= JO19-1/ JO18-1
Mouton Bouw B.V.
B4
High Light.
D1= JO13-1
Oma Bobs Snack.
D2= JO13-2
Opkikker
D5= JO13-5
MDR Finance
E1-Top= JO11-1
Mouton Bouw BV.
E3= JO10-1
Supreme Café.
E4= JO10-2
Total Area.
E9= JO11-7
Bouwman BV, koffie.
F1= JO9-1
Mouton Bouw B.V.
F2= JO9-2
Mouton Bouw B.V.
F3= JO8-1
Mouton Bouw B.V.
F11
Mouton Bouw B.V.
MF1
UX Design Studio
Prager Berkhoff BV.
8.

Boodschap op de VIDEO WALL in het clubhuis van sv Diemen

sv Diemen heeft sinds seizoen 2010-2011 in het clubhuis een zogeheten Video Wall
aangebracht op de muur naast de ingang van de kantine.
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Op de muur zijn 4 grote Full HD- flatscreens bevestigd. Op 2 van de grote flatscreens en
boven de bar is clubnieuws van sv Diemen te zien zoals foto’s, informatie over
wedstrijden, uitslagen, informatie voor en over nieuwe leden, sponsoren, trainingstijden,
trainingsschema’s, maar ook waarschijnlijk voetbalwedstrijden etc. Op een groot apart
flatscreen zijn de voetbalwedstrijden al te volgen.
Op de 2 andere flatscreens zijn reclames te zien van winkeliers, banken, horeca,
aannemers, bedrijven etc. Wij leveren daarmee digitale informatie gericht op
het publiek van sv Diemen en de bezoekers.
Een beeld zegt meer dan duizend woorden!
Wij creëren met deze unieke vorm een aantrekkelijk en dynamisch beeld voor de
verenigingsinformatie maar vooral ook voor de adverteerders. De beeldschermen worden
door de adverteerders gebruikt als informatie- en inspiratiebron.
Het prikkelt de zintuigen en vestigt de aandacht op het product van de adverteerder.
Bewegende beelden hebben een magnetische aantrekkingskracht en kan rekenen op de
aandacht van meer dan 63% van de bezoekers.
Volop in gebruik
sv Diemen is met ruim 1000 leden een grote vereniging in de regio Amsterdam.
Elke trainingsavond maandag t/m vrijdag, zaterdag, zondag en woensdagmiddag zijn
onze velden in gebruik.
De Full HD- flatscreens doen 43 uur per week hun werk. Met een aantal bezoekers per
week van 2080 en per seizoen van 45760 is dit een unieke mogelijkheid om uw product
onder de aandacht te brengen van de leden van sv Diemen en de bezoekers.
Boodschappen worden 10 seconden weergegeven en verschijnen 4 x per uur.

Kosten
Voor € 100.- ( excl. BTW) per seizoen prijkt uw bedrijf op één van de Flatscreens.
U kunt uw reclameboodschap zelf vormgeven en invullen. U kunt 1 x per seizoen een
andere advertentie aanleveren met aangepaste inhoud. Vergelijk dit eens met de kosten
voor een advertentie in de andere media.
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Indien u zelf niet de mogelijkheid heeft om reclamemateriaal aan te leveren wordt dit
voor u in orde gemaakt. De kosten voor het ontwerpen van een advertentie door
bemiddeling van sv Diemen zijn € 75, - (excl. BTW)

Is de belangstellig gewekt?
Maak bij voorkeur uw belangstelling aan de sponsorcommissie kenbaar per mail, dan
bellen zij u terug voor nadere informatie of het maken van een afspraak.
9.
Website advertentie- banner
Het is voor de sponsor mogelijk op de website www.svdiemen.nl een advertentie- banner
met doorlink te laten plaatsen. De website is “het” medium, voor alle communicatie naar
al onze leden en wordt dus maandelijks zeer goed bekeken. In het najaar 2013 is de site
volledig vernieuwd en geoptimaliseerd en biedt daarmee U als sponsor ook nieuwe
mogelijkheden. Onze website heeft ongeveer 200 unieke bezoekers per dag.
Actief sponsoren: Wat is een goede banner?
Reclame boodschappen missen vaak een krachtige “call-to-action”. Waarom zou iemand
‘contact’ met jou of je bedrijf opnemen? Wat wint iemand daarbij?
De meeste bezoekers zien een advertentie met bedrijfsnaam of –logo en doen dan dus
niets. Ze zijn je net zo snel vergeten als dat ze je hebben gezien!
Daarom introduceert sv Diemen Actief Sponsoren. Als U de conversieratio van uw
reclame-uiting omhoog wilt krikken, is er een heel sterke call-to-action nodig: Een
bijzonder sterk aanbod dat mensen overhaalt om in contact te komen in ruil voor iets
aantrekkelijks!
De kosten voor deze optie bedragen € 100.00 excl. BTW per banner/per jaar.
Combinatie
De combinatie van een website banner en een reclame op de video wall is zeer mooi.
Mogelijk met daarnaast de ondersteuning bij het Hoofdveld van een reclamebord of
meshdoek in de ballenvanger. Indien u een zodanige combinatie wenst maken wij een
aparte prijs voor u op.

10.
Reclameborden
De thuiswedstrijden van het eerste zaterdag- en zondag team worden natuurlijk ook
bezocht door supporters van andere verenigingen. Deze komen over het algemeen uit de
regio: Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Abcoude, Weesp, Ouderkerk, Almere
en het Gooi.
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De reclameborden komen ook veelvuldig in beeld bij TV opnamen van teams op You
Tube.
Voor u is het mogelijk om een reclamebord naar keuze langs het Hoofdveld en/ of de
velden 2 / 3 te hebben. Langs het Hoofdveld is een prachtig nieuw ophangsysteem, in
rails, aangebracht.
Kosten
Afmeting 6,00 x 0,80 m.
€ 510,00
p/jaar excl. BTW
Afmeting 3,00 x 0,80 m.
€ 255,00
p/jaar excl. BTW
Meer meters ! dan maken wij een prachtige aparte prijs.
Contract voor 3 jaar. Opzegtermijn: 3 maanden voor einde contract.
Meer dan 5 jaar ! gelijktijdig betaald, dan betalen wij de gehele levering van het bord
voor u.
De Trespa plaat van het reclamebord komt voor rekening van sv Diemen. U betaald
alleen de folie met belettering van het bord. Indien wij voor een reclamebord moeten
zorgen zijn de richtprijzen:
 Belettering voor een bord Trespa 6 mm.:
Eenzijdig Full colour ongeveer € 300, - tot € 350,- excl. BTW per bord van 3,00
m; Tweezijdig Full colour +/_ € 100, - excl. BTW per bord meer. Deze kosten zijn
eenmalig.
 Indien een logo dient te worden ontworpen zijn de ontwerpkosten variabel en op
aanvraag beschikbaar. Dit varieert tussen € 75,- en € 120,- excl. BTW.

11.
Meshdoeken aan de ballenvangers
Het is ons door de gemeente toegestaan om in de ballenvangers ( 5 m. hoog) aan de
westzijde en de noordzijde meshdoeken met reclameteksten op te hangen. De
verwachting is dat deze meshdoeken ongeveer 3 jaar helder van kleur zullen blijven.
Daarom sluiten wij contracten van 3 jaar, daarna bespreken wij een nieuw contract met
u.
De vakken voor een meshdoek zijn (ongeveer) netto 480 x
125 cm groot.
Meerdere vakken gelijktijdig voorzien van een aanééngesloten
meshdoek is mogelijk. Wij verzorgen het aanleveren,
ophangen en onderhouden van het meshdoek per vak volledig
voor € 600,-- excl. BTW per jaar. U hoeft alleen met onze
leverancier de lay-out van het meshdoek te regelen. Inmiddels zijn al 2 meshdoeken van
10 meter opgehangen en 2 meshdoeken van 5 meter. Meshdoek is een soort
winddoorlatende spandoek.
Deze doeken komen uiteraard ook goed in beeld bij TV opnamen op You Tube.
12.
Spandoeken aan de hekwerken van de kunstgrasvelden en de Arena
De stalen hekwerken van de kunstgrasvelden 2 en 3 en de Arena lenen zich er goed voor
om zogenaamde spandoeken aan op te hangen. Wij gaan daarbij uit van minimaal 5
meter lengte en 75 cm hoogte per sponsor. Veel meer kan
uiteraard ook.
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Spandoek

€ 150,00 lengte 5 meter /per jaar, excl. BTW

Contract voor 3 jaar. Opzegtermijn 3 maanden voor einde contract.
De sponsor kan zelf de spandoeken leveren. Ook wij kunnen dit verzorgen
De spandoeken van 5 meter lang en 75 cm hoog kosten € 175.00 excl. BTW. Bij grotere
aantallen krijgt men kwantumkorting. Te maken ontwerp € 75.00 excl. BTW
Uiteraard kunnen wij ook “maatwerk” leveren voor grote spandoeken ( 2,5 x 4 m) op een
subframe boven en naast de doelen op het Hoofdveld en de andere velden. Een en ander
in nader overleg en prijsstelling. Voor weinig budget heeft u snel een grote uitstraling op
veld 3.

13.
Banieren bij de Arena
Bij de Arena zijn 4 vlaggenmasten met daaraan banierhouders geplaatst.
Zij zijn 7 meter hoog, banierhouder 100 cm.
Contract voor 3 jaar. Opzegtermijn 3 maanden voor einde contract.
De sponsor levert zelf de banieren. Ook wij kunnen dit verzorgen.

Banieren

€ 600,00 per jaar (pakket 4 st.), excl. BTW

De banieren kosten € 95,00 excl. BTW per stuk. Bij grotere aantallen
krijgt men kwantumkorting. Wij gaan er van uit dat jaarlijks de banieren moeten worden
vervangen vanwege slijtage door wind en regen. Te maken ontwerp € 75,- excl. BTW

14.
Wedstrijdbal
Namens U wordt een wedstrijdbal aangeboden voor een competitie- of bekerwedstrijd
van het eerste zondag elftal (of een ander elftal naar keuze). De aanschafkosten van de
bal zijn voor rekening van sv Diemen.
De naam van de sponsor van de wedstrijdbal wordt omgeroepen voor aanvang van de
wedstrijd.
Naamsvermelding onder een klein formaat bal in onze kantine. De naamsvermelding
blijft het gehele seizoen hangen.
De wedstrijdballen zullen na het gebruik door de zondag 1 gebruikt worden door de
overige senioren- en jeugdteams van sv Diemen.
De kosten voor deze optie bedragen € 70.00 excl. BTW per bal.

15.
Evenementen / projecten sponsor
sv Diemen biedt deze sponsors de mogelijkheid om projecten en evenementen te
ondersteunen door een financiële of materiële bijdrage. Hierbij kan worden gedacht aan
jeugdtoernooien, jeugdkampen, trainingskampen en het Sinterklaasfeest.
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Ieder jaar met Pasen organiseren wij ons Sjef van der Heiden-Paastoernooi, daar doen
ongeveer 75 teams van ± 10 verenigingen aan mee. Wij hebben dan voornamelijk
verenigingen uit Amsterdam, ‘t Gooi en Flevoland op bezoek.
Vanzelfsprekend zijn er nog meer mogelijkheden om andere projecten financieel of
materieel te ondersteunen. We kunnen ook iets ontwikkelen op basis van de gedachten
en het budget van de sponsor, bijvoorbeeld Energiebesparing, Vrijwilligerswerving etc.
sv Diemen biedt hierbij het volgende:
De ondersteuning van de sponsor wordt bij het evenement of project vermeld op de
website en de video wall. Tevens wordt de ondersteuning van de sponsor tijdens het
evenement of project uitgedragen via de luidspeakers, flyers, prijsuitreikingen, etc.
16.

Banieren rond het hoofdveld
Dit is een project voor een sponsor die het beste voor heeft met sv
Diemen. Wij willen ook langs het hoofdveld vlaggenmasten plaatsen met
daaraan banieren. Wij gaan uit van 8 stuks, 7 meter hoog, banierhouder
100 cm. De kosten voor dit pakket bedragen € 7.000.00 excl. BTW in
totaal, éénmalig. Contract voor minimaal 3 jaar. Opzegtermijn 3 maanden
voor einde contract.
Het bedrag dient in twéé keer te worden voldaan i.v.m. de investering in de masten en
fundering. Het hoofdveld is vlak bij de zeer drukke spoorlijn Almere- Schiphol gelegen
waardoor er een goed zicht bestaat op de banieren. Eventueel kunnen alle masten aan
die zijde van het hoofdveld worden geplaatst. Wij gaan er van uit dat de sponsor zelf de
banieren levert.
De banieren kosten € 95,00 excl. BTW per stuk. Bij grotere aantallen krijgt men
kwantumkorting. Wij gaan er van uit dat jaarlijks de banieren moeten worden vervangen
vanwege slijtage door wind en regen.
17. Club van 100
sv Diemen heeft in 2015 weer het initiatief genomen om een zogenaamde “Club van
100” te introduceren.
De doelstelling is het werven van leden die sv Diemen een warm hart toedragen. Door
middel van een donatie per seizoen van € 50,00 incl. BTW stellen de leden de
commissie van de Cv100 in staat, om in overleg met hen, activiteiten of projecten ten
behoeve van de vereniging financieel te ondersteunen. Iedereen kan lid worden van de
Cv100. Als dank voor de donatie wordt de naam van het lid vermeld op een bord in de
kantine. Contactpersoon is Robin Ternede; 06-28342511.
18. Samenvatting
sv Diemen zal er alles aan doen om U een op maat gesneden sponsorpakket aan te
bieden, zodat U en wij met recht kunnen zeggen:
”wij bouwen verder aan de toekomst”.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met onze sponsorcoördinator:




Philip Oomstee, 020-6900929/06-46223605, p.oomstee@upcmail.nl
Peter van Rooij, 020-6951294/06-50508722, ppvrooij@upcmail.nl
Robin van Tilburg, 06-53387927, rombarcan85@hotmail.com
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Danny Kok, 0655883275, dkokschilderwerken@gmail.com

Via de website: www.svdiemen.nl
Alle door de vereniging sv Diemen genoemde bedragen in deze brochure zijn exclusief
BTW en gelden voor het seizoen 2016-2017.
De kosten worden berekend met een opslag van de dan geldende BTW die, in principe,
aftrekbaar is voor de sponsor.
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