Sponsoring
2020-2021

Welkom
Sponsoring doet
verkopen!
Sponsoring bij SV Urk legt u geen
windeieren! Vele bedrijven hebben
het inmiddels ondervonden. Een
reclamebord, pakketsponsoring,
wedstrijdsponsoring, adverteren op
het grote LED-scherm, elke manier
van reclame maken via SV Urk betaalt
zich uit. Afhankelijk van de manier
van sponsoring wordt u wekelijks door
meer dan duizend mensen gezien. Bij
thuiswedstrijden van SV Urk is dat nog
veel meer. Zeker op het niveau waarop
SV Urk actief is. Bovendien ontmoet
u bij thuiswedstrijden uw collegaondernemers in bijvoorbeeld onze
prachtige businessruimte. Een extra
reden om uw bedrijf aan onze mooie
club te verbinden. In deze brochure
komen alle mogelijkheden voorbij. We
verwelkomen u graag!
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Dagelijks bestuur
Voorzitter
2e voorzitter
Secretaris
Sponsorzaken
Secretaresse

Jan Ras
Jos Steenbergen
Arend Boxen
Henk van Veen
Terina Brands

06-20002817
06-24498201
06-22304564
06-20705427

j.ras@svurk.nl
j.steenbergen@svurk.nl
a.boxen@svurk.nl
h.vanveen@svurk.nl

Henk van Veen
Klaas Kramer
Jacob Bakker
Jan Eertink
Meindert Visser
Hassan Hajji
Albert Hoeksma
Anja Keuter-Kapitein

06-20705427
06-51510141
06-10120593
06-22932476
06-20485839
06-14824273
06-46392140
06-34347377

h.vanveen@svurk.nl
k.kramer@svurk.nl
j.bakker@svurk.nl
j.eertink@svurk.nl
m.visser@svurk.nl
h.hajji@svurk.nl
a.hoeksma@svurk.nl
a.keuter@svurk.nl

Relatiebeheer
Voorzitter sponsorzaken
Pakketsponsors
Pakketsponsors
Pakketsponsors
Reclameborden
Reclameborden
Algemeen
Kledingzaken
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Pakketsponsoring
Een aantrekkelijke manier van sponsoren is middels een pakket. De formule is simpel:
in ruil voor een sponsorbedrag worden een aantal sponsor-uitingen aangeboden.
Business Club SV Urk biedt een viertal pakketten aan:

Basis

Premium

Excellent

Platina

€795

€1.250

€2.500







€5.000


Wij hebben de inhoud van de pakketten voor u op een rijtje gezet op pagina 5.
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INHOUD VAN DE SPONSORPAKKETTEN

Toegang tot BCU-evenementen (max. 2 pers.)
Seizoenkaarten t.w.v. 250,- (incl. toegang BCU-ruimte)
Shirt- en trainingspakreclame standaardteam

BASIS
PAKKET

PREMIUM
PAKKET

EXCELLENT
PAKKET

PLATINA
PAKKET


€ 795,00


€ 1.250,00


€ 2.500,00


€ 5.000,00
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Wedstrijdsponsor bij een van de thuiswedstrijden



Commercial tijdens elke thuiswedstrijd



BORD INGANG HOOFDVELD
Logo op bord ingang hoofdveld



Naam op bord ingang hoofdveld







NIEUWSBLAD HET URKERLAND
Logo in advertentie Urkerland



VOORBESCHOUWING
Logo in de voorbeschouwing



CLUBBLAD SV URK
Advertentie in het clubblad



Logo in het clubblad







NAAM- EN LOGOVERMELDINGEN
Logo in de uitnodiging BCU voor thuiswedstrijden



Logo in de uitnodiging BCU (achter button)





Vermelding op de lichtkrant thuiswedstrijden




Logo op voorkant briefpapier SV Urk




Naamsvermelding in sponsorbrochure





Logovermelding in sponsorbrochure



Logo homepage site van SV Urk




Logo op mediawand BCU-ruimte (Urk TV)






Logo op de site van BCU







RECLAMEBORDEN/LEDRECLAME HEEL SEIZOEN
Logo op ledscherm in reclamecarrousel







Reclamebord 305x70 cm. of ledreclame 10 sec.



2 Reclameborden 305x70 cm. of videocommercial



Reclamebord 400x100 cm. (achter doel)
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Platinasponsors

Excellentsponsors

URK, NL
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Premiumsponsors
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A & F Accountancy en Fiscale Advisering
A.T.S. Transporttechnieken B.V.
Aannemersbedrijf K.K. Heutink B.V.
ABN AMRO Bank N.V.
Aon Nederland C.V.
Autobedrijf van Slooten Urk B.V.
Azur Seafood B.V.
Bakkerij De Kof B.V.
Bouwcenter Concordia Urk
Braveheart Marine B.V.
CHK Bouw B.V.
Comint
Dakdekkersbedrijf DBF
Dijksma Koudetechniek B.V.
Eerste Urker Bedrijfswagen Garage
Eertink B.V.
ENGIE Refrigeration B.V.
FlevoPallets
Fishmasters B.V.
GT Etiketten
Handelsonderneming Altac B.V.
HL Vastgoed
Hoekstra Assurantie B.V.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jonkers Bouwmetaal B.V.
Keurslagerij Brouwer
Kristal Koel
Live Seafood
Neerlandia Urk B.V.
Noordzee International B.V.
Northseafood Holland B.V.
Oromar B.V.
Rescue Inventions & Solutions
Restaurant De Kaap B.V.
Rodé Vis B.V.
Scheepvaartbedrijf H.J. Hoefnagel
Scheeps- en jachttimmerbedrijf De Flux B.V.
Schilderbedrijf J.C. Klaaysen
Snijder Schilderwerken B.V.
Sortas Recycling B.V.
Sortas Infra B.V.
V.O.F. Bouwbedrijf de Zeewering
Van Wijnen Lelystad B.V.
Vekrasoft B.V.
Visverwerkingsbedrijf Gebr. Kramer B.V.
Willemsen Isolatiebouw B.V.
Zalencentrum Irene

Basissponsors
• Amasus Shipping B.V.

• Oliehandel Klaas de Boer B.V.

PAKKET OP MAAT:

• BedrijvenKring Urk

• Piet Brouwer Elektrotechniek B.V.

• Brouwer Groothandelsgroep B.V.

• Blom Groep B.V.

• Poeliersbedrijf Verhoef

• De Vries Recycling B.V.

• Brands Vis V.O.F.

• Expert Emmeloord

• Fytac Urk

• Cafetaria Gebroeders Meun

• SGS Nederland B.V.

• IB-Trade B.V.

• Damen Shipyards Den Helder B.V.

• SSI Schäfer B.V.

• Klif 18

• Efice B.V.

• Stobastone

• Level One Uitzendbureau

• Frans de Jong

• Top Fish Seafood

• Ocean Company B.V.

• Gavi Wijnkopers

• Visgroothandel Visco B.V.

• Rabobank Noordoostpolder-Urk

• Geostick B.V.

• VisNed/C.P.O Urk

• Rescue Inventions & Solutions

• Hakvoort Professional B.V.

• Visserijcoöperatie Urk U.A. (VCU)

• Snijder Reclame B.V.

• Hartman Installatie V.O.F.

• Zeevisgroothandel Pieter Bos B.V.

• Sortas Recycling B.V.

• Hulst Banden Urk

• Zeevisserijbedrijf Gebr. P. en T. de Boer B.V. • Stijlvolhout B.V.

• KiloFresh

• Zeevisserijbedrijf Geertruida B.V.

• Ten Napel Schroefinjectie Palen B.V.

• Korf Vis B.V.

• Zeevisserijbedrijf Nentjes B.V. (UK47)

• V.O.F Vlot
• VakNed B.V.

• Kroon B.V. (UK18)
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Andere mogelijkheden
Wedstrijdsponsoring Urk 1

Teamsponsoring

€250

Maatwerk – Overleg met de BCU voor de mogelijkheden.

• Vermelding logo/bedrijfsnaam in wedstrijdaankondiging in Het Urkerland
• Vermelding in het wedstrijdprogramma
• Vermelding op het LED-scherm hoofdveld
• Vermelding op Twitter
• Vermelding op beeldschermen in businessruimte en
bestuurskamer
• Mogelijkheid voor organiseren activiteiten (*)
in businessruimte bij de wedstrijd
• Een professionele commercial voor de wedstrijd en
tijdens de rust

Kleedkamersponsoring

Voor e 250 per jaar draagt u bij aan het onderhoud
van het nieuwe kleedkamercomplex. U krijgt naamsvermelding met logo op de kleedkamerdeur en op een bord
aan de buitenkant van het complex. En u ontvang 2 seizoenkaarten voor Urk 1 incl. toegang tot de BCU-ruimte.

Mascottesponsoring

•
•
•
•

€195

Vermelding op het LED-scherm hoofdveld
Vermelding in wedstrijdprogramma
Vermelding op Twitter
Een professionele commercial voor de wedstrijd en
tijdens de rust

Logo / reclame op Urk TV
• Neem contact op met de BCU voor de mogelijkheden

Reclameborden
De mogelijkheid bestaat om reclame te maken middels
bordsponsoring rond het hoofdveld van het sportpark
De Vormt. U hebt de keuze uit één of meerdere borden,
die ook aansluitend geplaatst kunnen worden.
Boven de hoofdtribune
Grote borden achter de doelen
Langs het hoofdveld (lange/korte zijde)
Boven de sta-tribune (westzijde)
Op veld 2 en/of 3

€195

• U sponsort de levensgrote pop gedurende
1 thuiswedstrijd
• Vermelding op het LED-scherm hoofdveld
• Vermelding in wedstrijdprogramma en op Twitter
• Een professionele commercial voor de wedstrijd en
tijdens de rust

* Activiteiten/evt. extra catering zijn voor rekening van de wedstrijdsponsor

Wedstrijdbal-sponsor bij Urk 1

€250

op aanvraag
e 500,e 350,e 350,e 250,-

Reclameborden op andere locaties op sportpark De Vormt
is ook een optie. Bel of mail (businessclub@svurk.nl) ons
voor prijzen en mogelijkheden. Prijzen betreffen de kostprijs per jaar van de reclame-uitingen. De kosten van het
vervaardigen van de borden zijn eenmalig en zijn afhankelijk van de afmetingen.
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LED-scherm
Businessclub SV Urk biedt u de mogelijkheid reclame te maken op het hoogwaardig LED-scherm bij het hoofdveld.
Het scherm heeft afmetingen van 5 x 3 meter. Dit scherm geeft de mogelijkheid om nieuwe vormen van reclame
aan te bieden met een hoge attentiewaarde.
De reclame wordt alle
speelzaterdagen getoond
tussen 09.00 en 17.00 uur.
Hierdoor wordt een groot
voetbalpubliek bereikt,
omdat vrijwel altijd een
volledig programma wordt
afgewerkt.

Maatwerk
Heeft u speciale wensen
voor een advertentie, eenmalige reclame of abonnement? Neem dan contact
met ons op. Wij adviseren
u graag!

Tarieven LED-reclame*
per zaterdag
Bedrijfslogo
5 seconden per view

heel seizoen

opmaak

€ 350,00

€ 50,00

Advertentie
10 seconden per view

€ 100,00

€ 495,00

€ 95,00

Advertentie
15 seconden per view

€ 150,00

€ 650,00

€ 95,00

€ 995,00

€ 250,00

Videocommercial
20 seconden per view

Bovenstaande reclames worden gedurende de zaterdag in carousselvorm getoond en
zullen dus om de paar minuten zichtbaar zijn.
*Tarieven onder voorbehoud en excl. btw.

Heeft u
interesse of vragen?
Neem dan contact op
met Businessclub SV Urk.
Mail: businessclub@svurk.nl
Tel.: 06-20002817
(Jan Ras)
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Businessruimte

Een businessruimte, en wat voor een!
logo’s van hoofd-, platina- en excellent sponsors staan.
En wellicht komt de naam van uw bedrijf binnenkort ook
wel in beeld. Op grote beeldschermen worden presentaties getoond waarin uiteraard alle sponsors voorbij komen
en het laatste nieuws gedeeld wordt.
Daarnaast zijn er nog de befaamde uitjes zoals een BBQ,
wijnproeverij of een tripje naar het buitenland. Hier is
volop gelegenheid om op informele wijze de banden aan
te halen of nieuwe contacten te leggen.

Een businessruimte, en wat voor een! Een amateurclub
met een sponsorruimte? Een club als SV Urk, uitkomend
in de hoofdklasse kan niet meer zonder. Een professionele
en representatieve ruimte waarin sponsors (ondernemers,
middenstanders, bestuurders) elkaar bij thuiswedstrijden ontmoeten. En waar meerder keren per seizoen een
activiteit plaatsvindt. Uiteraard onder het genot van
hapjes en drankjes worden hier contacten gelegd en
netwerken uitgebreid. De sponsors waarderen het dat zij
in zo’n schitterende ruimte bij elkaar kunnen zijn. Na de
wedstrijd houdt Urk TV hier de interviews met de trainers
of andere hoofdpersonen van de betreffende middag. De
interviews vinden plaats voor de mediawand, waarop de

Wij zien u graag als gast, u zult er zich gauw thuis voelen.
Daarom: welkom bij dit onderdeel van de Sportvereniging
Urk!
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Onze partners
SV Urk kan niet zonder sponsors. Heel veel bedrijven, zowel ‘op’ Urk als daarbuiten, leveren ook voor dit seizoen
weer een belangrijke financiële bijdrage. Er zijn 100 bedrijven die zich als pakketsponsor aan de Sportvereniging Urk verbonden hebben. Tel daar nog eens de kleedkamersponsors en de vele bordsponsors bij op en het is
duidelijk dat het (Urker) bedrijfsleven de club een warm hart toedraagt. Door hun bijdrage en inbreng kan onze
vereniging doorgaan met het opleiden en begeleiden van de jeugd. De Businessclub is vrijwel het hele jaar bezig
om sponsoren te zoeken, contacten te onderhouden, bedrijven te zoeken die reclameborden langs de velden willen plaatsen en allerlei andere activiteiten te ontplooien die er toe moeten leiden dat onze vereniging financieel
gezond blijft. De Sportvereniging Urk ziet sponsors als hun belangrijkste partners.

Uw specialist in verpakkingen

Your connection to fish worldwide

Verpakkingsmaterialen. Bij Bangma Verpakking hebben we daar
een passie voor. Van kartonnen doos tot plastic draagtas, van
tray tot rekfolie. Wij verzorgen het allemaal. Door gebruik te
maken van eigen opslag- en transportmogelijkheden zijn snelle
levertijden gegarandeerd. En als u zelf te weinig ruimte heeft in
uw magazijn, kunnen wij uw verpakkingsmaterialen op voorraad
zetten en uitleveren op basis van afroep.
PACKAGE THE RIGHT THINGS, PACKAGE THE THINGS RIGHT
Met deze missie in ons achterhoofd selecteren wij continu voor
u de beste verpakkingen tegen een goede prijs en met een
snelle levertijd. Veel van die verpakkingen kunnen direct uit
voorraad geleverd worden of maken wij in onze eigen productie.
De standaard verpakkingsmaterialen zijn direct te bestellen in
onze webshop.

Seafood Connection is een ambitieus en toonaangevend bedrijf
op het gebied van import, export en distributie van diepgevroren
visproducten van topkwaliteit. Seafood Connection is gespecialiseerd in het leveren van duurzame visproducten uit aquacultuur,
in het bijzonder filets van Pangasius en Tilapia. Daarnaast zijn
wij in Nederland marktleider in het leveren van Alaska Pollack en
voorgesneden Alaska Kibbeling®. Wij zien het als onze taak om
in te spelen op: de behoeften van onze klanten, de toenemende
vraag naar duurzame visproducten en nieuwe trends
KLIF18 is bij uitstek de winkel voor iedereen die zich graag fit voelt en plezier
aan sport beleeft. KLIF18 biedt een ruim
assortiment aan topmerken, uitstekende service- en garantievoorwaarden en is de specialist in o.a. voetbal, running en wintersport.
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Volg ons ook via Twitter:  @BusinessclubSVU
of via Facebook:  BusinessclubSVU

www.svurk.nl

Foto: Hendrik de Boer

Vragen,tips, opmerkingen:  businessclub@svurk.nl

GBU printmedia en Alpha Producties
zijn mediapartners van SV Urk.

