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SPONSORING

ADVERTENTIES CLUBBLAD

Het clubblad wordt 3 keer per jaar uitgebracht in full color op A5 formaat.

Advertentie formaat  ¼  A5 € 50,- per jaar

Advertentie formaat  ½  A5 € 100,- per jaar

Advertentie formaat  1  A5 € 150,- per jaar

RECLAMEDOEKEN

BIJDRAGE VOOR EEN RECLAMEDOEK Introductieprijs 2022 € 100,-  (formaat 240 x 75 cm)
Inclusief materiaal en drukkosten van het doek. Full color bedrukking op zwart meshdoek.
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 ZWART clubblad

Korfbalgeschiedenis
TWENTSE 
KORFBALSCHOOL

SPONSOR 
IN DE SPOTLIGHT

Leden en hun verhaal bij Zwart-Wit

De introductieprijs is voor een 3-jarig contract en voor de gehele looptijd.
Voor 2023 is de prijs vastgesteld op € 125,- per jaar bij een 3-jarig contract.

ZWART
WIT 
GEEFT 
KLEUR



SPONSORPAKKET BRONS
Het “BRONS PAKKET” is samengesteld voor sponsoren die onze vereniging  
een warm hart toedragen en graag een steenje willen bijdragen. 

ALS “BRONS” SPONSOR ONTVANGT U:
• een reclamedoek aan het veld (formaat 240 x 75 cm)
• een 1/4 A5 advertentie in het clubblad (formaat 59 x 90 mm of 128 x 40 mm)
• een vermelding op de de club website onder de knop: sponsoren - BRONS
• een vermelding op de social media van D.K.V. Zwart-Wit als sponsor - BRONS
•  de vermelding van bal-sponsor op een nog nader te bepalen speelweekend 

op de website en social media van D.K.V Zwart-Wit en wanneer mogelijk op het digitale bord

SPONSORPAKKET ZILVER
Het “ZILVER PAKKET” is samengesteld voor sponsoren die graag iets 
meer willen doen voor onze vereniging. Meer bekendheid, meer digitale 
aandacht op social media. Kortom een sponsor die wil bijdragen aan een 
vereniging die zich inzet voor het stimuleren van jonge kinderen om met 
behulp van sport, actief deel te nemen aan de maatschappij.

ALS “ZILVER” SPONSOR ONTVANGT U:
• een reclamedoek aan het veld (formaat 240 x 75 cm)
• een 1/2 A5 advertentie in het clubblad (formaat 128 x 90 mm)
• een vermelding op de de club website onder de knop: sponsoren - ZILVER
• een vermelding op de social media van D.K.V. Zwart-Wit als sponsor - ZILVER
• een item ‘Sponsor in de spotlight’ in het clubblad Zwart op Wit
•  de vermelding van bal-sponsor, op een nog nader te bepalen speelweekend, 

op de website en social media van D.K.V Zwart-Wit en wanneer mogelijk op het digitale bord

H 200,-

H 300,-

PER JAAR

PER JAAR

BRONS

ZILVER

Voor een bronzen sponsorpakket betaalt u jaarlijks H 200,- voor de duur van 3 jaar.

Voor een zilveren sponsorpakket betaalt u jaarlijks H 300,- voor de duur van 3 jaar.



SPONSORPAKKET GOUD
Als ”GOUD” sponsor word je een van de grote sponsoren voor D.K.V. Zwart-Wit. 
In alle mogelijke manieren zal de sponsor in digitale vorm worden beschreven  
als goud sponsor. Goud sponsoren willen net als zilver sponsoren een  
bijdrage leveren aan onze vereniging en aan onze maatschappij.

ALS “GOUD” SPONSOR ONTVANGT U:
• een reclamedoek aan het veld (formaat 240 x 75 cm)
• een A5 advertentie in het clubblad (formaat 128 x 190 mm)
• een vermelding op de de club website onder de knop: sponsoren - GOUD
• een vermelding op de social media van D.K.V. Zwart-Wit als sponsor - GOUD
•  een vermelding als weekend-sponsor op de website en socoal media van D.K.V. Zwart-Wit  

tijdens een nog nader te bepalen weekend
• een vermelding op het digitale bord tijdens alle thuiswedstrijden van het zaalseizoen als sponsor - GOUD
• een item ‘Sponsor in de spotlight’ in het clubblad Zwart op Wit

SPECIALS

Er zijn altijd sponsoren die graag wat bijzonders willen doen voor een club als D.K.V. Zwart-Wit.  
Met deze sponsoren maken wij graag speciale afspraken om een een sponsorpakket samen te stellen.

Neem gerust contact op via pr@dkvzwartwit.nl om een afspraak te maken.

H 500,-
PER JAAR

GOUD

Voor een gouden sponsorpakket betaalt u jaarlijks H 500,- voor de duur van 3 jaar.

SPON·SOR (DE; M,V; MEERVOUD: SPONSORS, SPONSOREN)
PERSOON OF INSTELLING DIE TEN BATE VAN IEM. OF IETS GELD BESCHIKBAAR STELT  



Bedrijfsnaam

Contactpersoon

E-mail

Telefoonummer

RECLAMEDOEK h 100,- per jaar voor de duur van 3 jaar  
 (afsluiten na 01-01-2023; h 125,- per jaar)

ADVERTENTIE ¼ A5 € 50,-    per jaar

 ½ A5 € 100,-   per jaar 

 1 A5 € 150,-   per jaar

SPONSORPAKKET Brons  € 200,-    per jaar

 Zilver € 300,-   per jaar 

 Goud € 500,-   per jaar

SPECIAL

Dank voor het invullen; de PR commissie neemt z.s.m. contact op om de details door te nemen.

INTERESSE



PR-commissie

E: pr@dkvzwartwit.nl www.dkvzwartwit.nl

De Deldense Korfbal Vereniging (D.K.V.) Zwart-Wit heeft zo’n tweehonderd leden, met een groeiende en 

bloeiende jeugdafdeling. D.K.V. Zwart-Wit heeft veel te bieden.

Geen sportvereniging kan tegenwoordig nog zonder sponsoring, ook Zwart-Wit niet. Naast vele vrijwilligers 
heeft Zwart-Wit ook sponsoren nodig om de club gezond te houden. 

Wist je dat

 ...er in Nederland wel zo’n 86.000 korfballers zijn?

 ... korfbal samen met hockey, voetbal en volleybal tot de meest beoefende  

sporten in Nederland behoort?

 ...je in de lente en zomer buiten korfbalt en ’s winters in de sporthal?

 ...het speciale van korfbal is dat jongens en meisjes samen in één team kunnen spelen?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over de diverse sponsormogelijkheden,  

neem dan contact op met de pr-commissie via pr@dkvzwartwit.nl.

D.K.V. ZWART-WIT GEEFT KLEUR!


