
Sponsormogelijkheden 



                                  Sporting SDO 

Sporting SDO is een sportvereniging waaronder meerdere takken van sport vallen. Naast korfbal en 

tafeltennis is er een trimclub. Alledrie zijn zij actief in de accommodatie aan sportpark ‘De Zanderij’.

Sporting SDO is opgericht in 1954 en is niet meer weg te denken uit de Hillegomse samenleving. Veel 
leden, oud-leden, hun familie en kennissen genieten wekelijks van wat zich op het veld en in de zaal 
afspeelt. De accommodatie op sportpark "De Zanderij" bestaat uit het speelveld en een clubgebouw met 
sporthal, kantine en kleedkamers. De korfbal maakt vooral gebruik van het speelveld voor wedstrijden en 

trainingen. De sporthal is thuisbasis voor de tafeltennis. Ook traint de jeugd van de korfbal hier. De 

gezellige kantine is ontmoetingsplek voor beide sporten. 

Geen sportvereniging kan tegenwoordig bestaan zonder de steun van sympathisanten. Zo ook SDO niet. 
Natuurlijk betalen de leden contributie voor het beoefenen van hun sport. Maar zonder extra inkomsten is 

niet mogelijk als vereniging te overleven.

Naast het organiseren van allerlei acties en evenementen die extra inkomsten in het laatje brengen is er 
ook de mogelijkheid om een steuntje in de rug te krijgen van het bedrijfsleven. Veel bedrijven zijn 

gelukkig bereid verenigingen te ondersteunen. Zij doen dit graag. Niet alleen omdat zij die vereniging een 

warm hart toedragen maar ook omdat zij goodwill willen kweken bij hun relaties. Als zij er duidelijk voor 
uitkomen dat zij een of meerdere clubs ondersteunen, verhogen zij hun imago en profileren zij zich als 
een bedrijf met grote maatschappelijke betrokkenheid.

Deze brochure belicht de diverse mogelijkheden die er zijn om Sporting SDO te steunen. Van 

kledinsponsoring tot adverteren in de clubbladen of banners op de websites. Er is veel mogelijk. Deze 

brochure onderscheidt sponsoring voor de onderdelen korfbal en tafeltennis afzonderlijk. En heeft u zelf 
een alternatief idee of voorstel? Neem vooral contact met ons op.



Sponsormogelijkheden Sporting SDO
De omnivereniging Sporting SDO is de overkoepelende vereniging waaronder SDO Korfbal en SDO 

Tafeltennis vallen. In het bestuur zitten leden van de tafeltennis en van de korfbal. Sporting SDO is 
eigenaar van het clubgebouw aan sportpark De Zanderij en derhalve verantwoordelijk voor onderhoud 

aan het clubgebouw en het omliggende terrein. 

De kosten die Sporting SDO maakt worden voor een 

deel gefinancierd door de opbrengsten binnen SDO 

Korfbal en SDO Tafeltennis. Voor het overgrote deel zijn 

we hiervoor echter afhankelijk van sponsoren. Dit 
kan middels een financiële donatie, maar ook bijdragen 

in natura zijn zeer welkom. Zo verzorgt onze vaste sponsor 

Hoveniersbedrijf De Barn alle hoveniers- en onderhouds
werkzaamheden. En sponsor Van Berkel Accountants 
is verantwoordelijk voor onze boekhouding.

Bordreclame
Voor sponsors die ons financieel willen ondersteunen, bieden we een aantal mogelijkheden voor 

bordreclame. Voor alle bordreclame geldt een jaarlijkse bijdrage naast de eenmalige productiekosten. 

Sporting SDO verzorgt de productie. Het bord blijft uw eigendom. 

-! In de zaal
! Onze sporthal heeft ruimte om reclameborden op te hangen. De speelzaal wordt zes dagen per 
! week gebruikt door tafeltennis, korfbal en trimmen. Ook verhuren we de hal aan diverse andere 

! verenigingen, stichtingen en voor speciale gelegenheden. Alle reclameborden hebben een 

! standaardformaat van 150 cm bij 50 cm.  De productiekosten bedragen circa € 150,-. De jaarlijkse 

! bijdrage bedraagt € 150,- per jaar Sluit u direct een contract voor drie jaar af, dan zijn de kosten 

! slechts € 400,-

-! ! Langs het veld
! ! Ook is het mogelijk een bord langs het speelveld te plaatsen. Naast korfbalwedstrijden gebruiken 

! ! we het veld voor tal van andere activiteiten. U kunt kiezen uit twee formaten 150x80cm of 
! ! 300x80cm. De productiekosten zijn afhankelijk van het formaat en uw wensen. De prijzen voor 
! ! sponsoring bedragen jaarlijks 175 euro voor een bord van 150x80cm en 300 euro voor een bord 

! ! van 300x80cm (excl. eenmalige productiekosten)
-! Aan het gebouw
! Tot slot kunt u kiezen ervoor een bord aan de gevel van ons pand te plaatsen.  We plaatsen 

! het bord aan de kant van de parkeerplaats. Voordeel hiervan is dat uw naam en logo ook zichtbaar 
! is voor bezoekers van o.a. sportschool Sportplaza en kinderdagverblijf Wonderland. Dat zorgt 
! dagelijks voor veel exposure. Het bord wordt van zonsondergang tot twee uur ’s nachts verlicht. 
! We bieden borden aan in drie formaten: 210x105 voor 800 euro per jaar, 140x70 cm voor 600 

! euro per jaar en 70x35 cm voor 400 euro per jaar. 



Sponsormogelijkheden SDO Tafeltennis

Wat is SDO tafeltennis?
SDO tafeltennis komt uit in de afdeling Holland Noord (regio Amsterdam en Haarlem). Naast deelname 

aan de competitie, kent de club een groot aantal recreanten. Een belangrijk onderdeel van onze club is de 

jeugd: hieraan wordt veel aandacht geschonken om ook in de toekomst een florerende club te blijven. Wat 

betreft de jeugd zien we SDO tafeltennis in de toekomst tot een van de grotere afdelingen van het land. 

Op dit moment telt SDO Tafeltennis vier seniorenteams en twee jeugdteams. Onze voornaamste 

doelstellingen zijn uitbreiding van het ledenaantal en professionalisering van de vereniging. We hopen 

komend seizoen minimaal een extra jeugdteam te kunnen vormen. En we willen investeren in de tenues

Waarom sponsors?
In tegenstelling tot de grote sporten heeft tafeltennis (nog) geen toegang tot subsidiepotjes van de 

overheid en gemeente. Onder ‘grote’ sporten verstaan we voetbal, tennis en hockey. Omdat de landelijke 

aandacht vooral uitgaat naar deze sporten, is tafeltennis een beetje ondergesneeuwd geraakt. En 

onbekend maakt onbemind, zoals u weet. SDO Tafeltennis realiseert zich dat het niet de goede kant op 

gaat en springt voor de sport in de bres. Vrijwel iedereen heeft wel eens getafeltennist. In het zwembad, 
op vakantie of op school. Daarin ligt onze kans. Tafeltennis wordt namelijk overal gespeeld, maar is 
onvoldoende bekend als verenigingssport. En om onze sport meer onder de aandacht te brengen hebben 

we u als sponsor nodig.

Wat doen we met sponsorgelden?
SDO Tafeltennis is een kleine vereniging die focust op groei, ter promotie van de tafeltennissport. De 

sport op zich is niet duur, maar goede tafels, telborden en balletjes zijn een must. Daarnaast willen we de 

jeugd de kans bieden om tegen een redelijke prijs te genieten van onze sport. Hiervoor hebben we 

trainers nodig en een professioneel tenue. En niet te vergeten: batjes. De sponsorinkomsten worden 

daarom deels aangewend om materialen aan te schaffen en te onderhouden en deze tegen verlaagde 

tarieven aan de jeugdspelertjes aan te bieden.



Wat bieden wij sponsors?
Sponsors zijn uiteraard welkom bij alle evenementen van SDO Tafeltennis. U ontvangt periodiek een 

nieuwsbrief waarin u ook kunt adverteren. Daarnaast proberen we met een bedrijventoernooi 
verschillende ondernemers in een informele sfeer bij elkaar te brengen, u bent hiervoor ook altijd 

uitgenodigd. Ook proberen we uw naam, gekoppeld aan de vereniging, waar mogelijk in de media te 

brengen. Bijvoorbeeld door persberichten in de krant, vermelding op onze en andere relevante websites 
of flyers bij de supermarkten en basisscholen. Tot slot organiseren we een maal per jaar een barbecue en 

een nieuwjaarsborrel voor alle leden en sponsors.

Sponsoring van SDO tafeltennis

!
! Welke sponsormogelijkheden kunnen wij 

! u bieden:
! *! Banner op de website
! *! Afscheiding (hekjes) in de zaal

! *! Teltafels bij wedstrijden.

! * ! Teamsponsoring
! *! Evenementsponsoring

! *! Overige mogelijkheden

Banner op de website www.sdotafeltennis.nl
De website is een veelbezochte onlangs geheel vernieuwde site. Middels een banner op de startpagina kan 

hier uw bedrijf reclame maken met een directe link naar uw eigen 

website.! ! ! ! ! !

Teamsponsoring
In principe kunt u ieder team sponsoren. Het bestuur van SDO Tafeltennis bepaalt echter de exacte 

bestemming van de sponsorgelden. Hierbij houden we uiteraard rekening met uw wensen en die van het 
team. Maar we verliezen nooit het belang van de vereniging uit het oog. Het gaat er uiteindelijk om dat de 

hele vereniging van de sponsorgelden profiteert en niet slechts een team. In overleg wordt ook vastgelegd 

in welke mate de sponsor- naam in de pers gebruikt wordt. De bedragen voor teamsponsoring zijn onder 
andere afhankelijk van de PR- waarde van een team. Indien gewenst kan sponsoring ook (gedeeltenlijk) in 

vorm van natura plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sponsoring van een tenue. Heeft u 

interesse in het sponsoren van een team, neem dan contact op met Ton Blom via 

tonblom@sdotafeltennis.nl of 0252 533118

http://www.sdotafeltennis.nl
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Evenementsponsoring
SDO Tafeltennis organiseert de volgende evenementen:

-! Basisscholieren kampioenschap 

-! Dubbeltoernooi voor jeugd
-! Nederlagentoernooi
-! Oliebollentoernooi
-! Ouderkindtoernooi
-! Goirle kamp
-! Trainingsweken
-! Afdelingskampioenschappen
-! Ranglijsttoernooien (5 per jaar)
-! Meerkampen (6 evenementen per jaar)
-! Laddercompetitie 

! (begin mei tot eind juni, elke week 2x )
-! Vrienden-Vriendinnen toernooi.
-! Kerstmaaltijd (gourmetten en spelprogramma voor alle jeugd)

Deze evenementen zijn bedoeld om diverse doelgroepen met tafeltennis in aanraking te brengen. Of om 

bestaande leden een groter en diverser aanbod van toernooien en evenementen aan te bieden. Deze 

toernooien en evenementen zijn uitermate geschikt voor adoptie door een bedrijf. Wanneer u een 

toernooi of evenement sponsort, vermelden we uw naam en logo op advertenties, posters, 
programmaboekjes en wandschema’s. Ook koppelen we uw naam aan het evenement/toernooi. Van ieder 
evenement sturen wij een persbericht met foto aan lokale media..

De kosten van evenementsponsoring verschillen per evenement en zijn afhankelijk van de PR-waarde. 

Ook bij evenementsponsoring geldt dat ook sponsoring in natura mogelijk is.

Overige sponsormogelijkheden
Uiteraard zijn er meer mogelijkheden op het gebied van sponsoring
-! reclame op de zijkant van de tafels
-! reclame op de afscheidingen in de zaal
-! reclame op de telborden
-! Sponsoring van kleding (shirtsponsoring)

De bedragen van deze sponsorvormen zijn afhankelijk van de PR-waarde.

Bij wie kunt u terecht met uw vragen?
Indien u nog verdere vragen heeft of overweegt tot sponsoring van SDO tafeltennis over te gaan, dan kunt 
u contact opnemen met de volgende personen.

Ton Blom via tonblom@sdotafeltennis.nl 
Tim Blom via timblom@sdotafeltennis.nl 
Arie van der Wal arievanderwal@sdotafeltennis.nl 

Bij voorbaar dank voor uw steun!

mailto:tonblom@sdotafeltennis.nl
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Prijslijst

Hieronder treft u een indicatie van de sponsorbedragen aan:

Banner op de website                                           ! 100 euro per jaar
Afscheiding (hekjes) in de zaal                             ! 20 euro per stuk per jaar, voor vijf jaar
Teltafels bij wedstrijden                                      ! 150 euro per jaar
Teamsponsoring
! Jeugd 1                                             ! Bezet
! Jeugd 2                                               ! 500 euro per jaar
! Senioren 1                                       ! 1000 euro per jaar
! Senioren 2                                         ! 800 euro per jaar
! Senioren 3! 600 euro per jaar
! Senioren 4 ev! 500 euro per jaar
Evenementsponsoring
! Toernooien (indien meerjarig wordt het toernooi vernoemd naar sponsor)
! - Handicap! 150 euro per keer
! - Dubbel! 150 euro per keer
! - Oliebollen! 150 euro per keer
! - Vrienden en vriendinnen! 150 euro per keer
! -  Ron Olijdam Kersttoernooi! 150/250/500 euro per keer 
! ! ! (Sponsoropbrengst gaat naar Alpe d’Huzes)
! - Clubkampioenschappen
! - Basisschooltoernooi! 500 euro per keer
! ! ! (Alle Hillegomse basisscholen doen mee, veel 
! ! ! publiciteit en veel bekers!)
! - Laddertoernooi (Mei/juni) ! 200 euro per keer
! Jeugd kamp! 50 euro per kind
Vrienden van SDO Tafeltennis (eervolle vermelding op plaquette)
! Particulieren! 100 euro per jaar
! Bedrijven! 300 euro per jaar
Bedrijventoernooi
! Deelnemers! 25 euro per toernooi
! Werkgever! 100 euro per toernooi
! Gratis training voor deelnemers als werkgever doneert
Reclame in digitale nieuwsbrief
! Bedrijven! 200 euro per jaar, voor 1 advertentie in 11 edities
! ! 80 euro per opvolgende advertentie
Overige mogelijkheden! Indien u zich niet in voormelde mogelijkheden kunt 
! ! vinden gaan wij graag met u om tafel om de overige 

! ! opties met u door te nemen. Uw ideeën zijn hierbij 
! ! vanzelfsprekend welkom!



Sponsormogelijkheden SDO Korfbal

Wat is SDO Korfbal?
SDO is de enige korfbalvereniging in Hillegom en bestaat sinds 1954. Korfbal wordt hier dus al geruime 

tijd gespeeld. De afkorting SDO staat voor ‘Samenspel doet overwinnen’. Met ongeveer 110 leden zijn we 

niet de grootste korfbalvereniging, maar wel één van de gezelligste. Plezier in de sport en lekker bezig 

zijn geldt dan ook voor de meeste leden van onze vereniging.

SDO korfbal heeft niet alleen plaats voor mensen die recreatief willen korfballen, maar ook voor diegenen 

die alles uit hun sport willen halen. Jong en oud kunnen zich bij ons uitleven op en naast het sportveld en 

in de sporthal. We bieden naast de wedstrijdteams (jeugd en senioren), de Kangoeroe Klup (van 4 tot 7 

jaar), recreanten en trimmers.

De wedstrijden bij SDO korfbal worden altijd gespeeld op zaterdag. Over het algemeen zijn de 

trainingsavonden op dinsdag en donderdag. ‘s Zomers trainen en spelen we op het grasveld aan 

sportpark De Zanderij. In de winter in sporthal de Vosse te Hillegom.

De belangrijkste doelstellingen van SDO korfbal zijn groei van het ledenaantal, werven en behouden van 

vrijwilligers en verbeteren van de uitstraling van het clubgebouw.Ook is het werven van sponsoren een 

belangrijk punt, aangezien deze sponsorinkomsten de club goed kunnen helpen bij de ontwikkeling en 

verbeteringen van de vereniging.

Waarom sponsors?
SDO korfbal is een kleine vereniging en het zijn zware tijden. Om de vereniging voor te laten bestaan is 
geld nodig. Dit voor meerdere doeleinden, zoals het aantrekken van nieuwe leden, onderhoud van ons 
eigen clubgebouw, aankleding van onze teams en het behouden van goed materiaal. SDO Korfbal is altijd 

op zoek naar nieuwe leden. Dit doen wij in de vorm van schooltoernooien, clinics geven op basisscholen, 
berichten in de plaatselijke media etc. Echter om deze activiteiten door te laten gaan is geld nodig. 

. 



Ook is er veel achterstallig onderhoud ontstaan aan het clubgebouw. Om de vereniging een betere 

uitstraling te geven, moet er veel werk verzet worden. Zowel binnen als buiten. Dit is een grote klus, wat 
zonder extra sponsorgelden een langdurig traject zal zijn. Daarnaast willen we dat alle teams 
professioneel en netjes eruit zien. Hiervoor zijn goede tenues voor nodig. Shirtjes, broekjes, rokjes, 
trainingspakken en tassen behoren tot de mogelijkheden. Om leden het aantrekkelijker te maken om bij 
SDO Korfbal te spelen, zoeken wij sponsors die onze kleding willen sponsoren.  

Met sponsorinkomsten kunnen wij er tot slot voor zorgen dat alle leden kunnen blijven korfballen met 
goede materialen zoals ballen en korven. Zonder goede materialen kan een sport immers niet goed 

worden uitgevoerd.

Waarom SDO Korfbal sponsoren?
Zoals eerder genoemd is SDO Korfbal een kleine vereniging. Maar wel een hele gezellige. Wij hebben een 

leuke groep leden die allemaal even enthousiast zijn over de sport. Helaas is het een moeilijk tijd, ook 

voor de sportverenigingen. We knokken er ieder seizoen om ons voortbestaan zeker te stellen. Wij doen er 
alles aan te voorkomen dat we ons bestaansrecht verliezen. Maar daarvoor hebben we alle mogelijke hulp 

nodig hebben. Als sponsor proberen wij uw naam waar mogelijk in de media te brengen, gekoppeld aan 

SDO Korfbal. Ook is er een mogelijkheid voor adverteren in onze kantine, in de vorm van flyers. Daarnaast 
bent u als sponsor uiteraard altijd welkom op onze activiteiten zoals het jaarlijkse Kookcafé. 

Welke sponsormogelijkheden kunnen wij u bieden:
* Advertentie in het wekelijkse clubblad
* Banner op de website
* Sponsoring van materialen
* Shirt sponsoring of een geheel team sponsoren
* Sponsoring van activiteiten 

* Overige sponsormogelijkheden.

Clubblad 'Het Lekke Mandje'
SDO korfbal verspreidt onder al haar leden het digitale weekblad 'Het Lekke Mandje'.
Doel van 'Het Lekke Mandje' is het contact te onderhouden met de leden. Alle wedstrijdprogramma's, 
uitslagen en wedstrijdverslagen zijn hierin opgenomen.

Ook is er ruimte voor overige aankondigingen en wetenswaardigheden. 'Het Lekke Mandje' wordt in eigen 

beheer vervaardigd door vrijwilligers van SDO.Wanneer u adverteert in 'Het Lekke Mandje' betekent dat 
dat uw bedrijfsnaam wordt geassocieerd met de activiteiten van SDO korfbal. U profileert zich als een 

bedrijf die de sport in het algemeen, en korfbal in het bijzonder, een warm hart toedraagt.
Het draagt tevens bij aan de naamsbekendheid van uw bedrijf. ’Het Lekke Mandje' wordt 40 keer per jaar 
digitaal uitgegeven aan 150 adressen. Dat betekend dat uw advertentie jaarlijks 6000 keer onder de 

aandacht komt!



De kosten per advertentie bedragen:
Een hele pagina! €! 400,-! per seizoen
Een halve pagina! €! 225,-! per seizoen
Een derde pagina! €! 150,--!per seizoen
Een kwart pagina! €! 125,--!per seizoen
Een zesde pagina! €! 100,"! per seizoen
Een achtste pagina ! €! 75,--! per seizoen!

Wanneer u een driejarig contract afsluit, krijgt u 10% korting. Wel is het de bedoeling dat u het 
totaalbedrag in de eerste twee jaar in twee termijnen betaalt.

Website www.sdokorfbal.nl
De website van SDO korfbal is een veelbezochte site. Hierop zijn naast het clubblad ook alle 

wedstrijdprogramma's, trainingstijden, foto's van activiteiten en contactpersonen te vinden.

Op de site kunt u in de vorm van een banner reclame maken, met een directe link naar uw eigen website.

Sponsoring materialen
Het is mogelijk om ballen en bijvoorbeeld korven te sponsoren. Omdat wij drie keer in de week met acht 
teams de sport beoefenen, zijn goede ballen en stevige korven belangrijk. Het drukken van bijvoorbeeld 

een logo of sponsornaam op de korven is een mogelijkheid.

Shirt en teamsponsoring
SDO korfbal heeft op dit moment acht teams. Wanneer u een team wilt sponsoren, sluiten we bij voorkeur 
een contract van drie jaar met u af. Het is ook mogelijk om een team te sponsoren door tenues voor ons te 

verzorgen. Hiervoor hebben wij vaste prijzen afgesproken:

http://www.sdokorfbal.nl
http://www.sdokorfbal.nl


Kosten aanschaf shirt: ! !  ! € 17,- per stuk
Kosten bedrukking één kleur:! ! € 4,50 per shirt + eenmalig €45,- voor de afdruk
Kosten bedrukking twee kleuren:!  ! € 9,- per shirt + eenmalig €135 voor de afdruk

Het is gebruikelijk om 12 shirts tegelijk te bestellen.

Bedrukking in één kleur, 12 stuks:! ! € 360,- (incl. BTW)
Bedrukking in twee kleuren, 12 stuks: ! € 530,- (incl. BTW)

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om trainingspakken mee te sponsoren. Deze pakken kosten €59,95 

per stuk (excl. bedrukking). U kunt er ook voor kiezen om een volledig tenue te sponsoren. Dit bestaat uit 
een sporttas, shirt, broekje/rokje en een trainingspak. Voor één team bedragen de kosten daarvoor 
ongeveer €1400,- (incl BTW).

Activiteitensponsoring
SDO heeft een enthousiaste groep leden die 

verantwoordelijk is voor het organiseren van 

diverse activiteiten. Het hele seizoen door wordt 
er voor alles georganiseerd voor jong en oud. 

Een kleine greep uit het aanbod:
* Dierengeluidenspel
* Themafeesten
* Zeskamp
* Sleep-in (kamperen op het veld)
* Nieuwjaarsreceptie met quiz
* Familie-/mixtoernooi
* SDO-weekend (toernooi en kamperen op eigen veld)
* Schoolkorfbaltoernooi
* Ouder-kind wedstrijden

U kunt deze activiteiten sponsoren, bijvoorbeeld door uw (bedrijfs)naam te koppelen aan de activiteit. Van 

iedere activiteit komt een verslag met foto's in ons eigen clubblad, op de website en in de lokale krant.
Bijvoorbeeld het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Hiermee bereiken we alle basisscholen in Hillegom en 

De Zilk. Sponsoring kan ook bestaan in de vorm van een advertentie in het programmaboekje of een 

bijdrage in de tasjes die uitgedeeld worden.. 

Bij wie kunt u terecht met uw vragen?
Er is veel mogelijk en ook uw eigen inbreng en ideeën zijn bespreekbaar. In overleg maken we afspraken 

over de kosten. Indien u nog vragen heeft over sponsorzaken of overweegt sponsor te worden van SDO 

korfbal kunt contact opnemen met sponsoring@sdokorfbal.nl

Alvast bedankt voor uw steun!
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Contactgegevens 

Sporting SDO
Sportpark ‘De Zanderij’, Stationsweg 45, Hillegom
Voorzitter: Ton Blom 

Correspondentieadres: Oosteinderlaan 70, 2181 HK, Hillegom
e-mail: tonblom@sdotafeltennis.nl
Telefoon: 0252-533118

SDO Tafeltennis 

Sportpark ‘De Zanderij’, Stationsweg 45, Hillegom
Contactpersonen: 
Ton Blom (algemeen / sponsoring): tonblom@sdotafeltennis.nl 0252-533118
Tim Blom (jeugdzaken): timblom@sdotafeltennis.nl 06 22391951
Arie van der Wal (financieel / organisatie) : arievanderwal@sdotafeltennis.nl 06 29091405

SDO Korfbal
Sportpark ‘De Zanderij’, Stationsweg 45, Hillegom
Contactpersonen: sponsoring@sdokorfbal.nl
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