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Voor u ligt de sponsorgids voor het seizoen 2019/2020 van voetbalvereniging UVS uit
Leiden. In deze sponsorgids geven we aan wat de mogelijkheden en voorwaarden van
sponsoring bij UVS zijn.
Missie
UVS wil ieder lid de optimale mogelijkheid
bieden te genieten van de voetbalsport. We
willen prestatiegericht én recreatief voetballen,
waarbij spelplezier voorop staat. Sponsoring
helpt onze vereniging om dit doel te bereiken.
Kernwaarden
UVS wil haar spelende leden, vrijwilligers,
donateurs, sponsoren en supporters een
sportieve en veilige omgeving bieden waarbij
voetbalplezier, beleving en ambitie voorop
staan. De kernwaarden van de vereniging zijn
sportiviteit, wederzijds respect, samenwerking, ambitie en maatschappelijke betrokkenheid.

Waarom UVS sponsoren?
UVS is één van de grootste voetbalverenigingen van Leiden. We hebben
circa 900 leden en een groot aantal (vaste)
vrijwilligers. Samen met familieleden,
vrienden en andere betrokkenen, teams
van andere clubs en hun toeschouwers die
op bezoek komen, bereikt u door sponsoring
een doelgroep die vele malen groter is dan
2000+ mensen. U bent ervan verzekerd dat
u een groot publiek bereikt met uw reclameboodschap. Daarnaast is een groot aantal
(grote) bedrijven al sponsor van UVS. Deze
bedrijven vormen een kans op meer zaken
doen voor u doordat u elkaar kunt treffen in
de businesslounge van UVS. En het is
natuurlijk ook gewoon leuk om UVS te
ondersteunen. In deze sponsorgids staan
alle sponsormogelijkheden overzichtelijk op
een rij.

Sponsoring
Sponsoring stelt ons in staat om onze doelen te
bereiken. Sponsoring helpt ons ook om
financieel gezond te blijven en de faciliteiten te
bieden aan leden en bezoekers om met plezier te
kunnen sporten of naar sport te kunnen kijken.
Onderhoud van het terrein en de gebouwen, kleding
en andere materialen, het organiseren van leuke
activiteiten en het coachen en trainen van teams
zijn daar een paar voorbeelden van.

UVS: Club met Rijke Historie
UVS is de oudste voetbalvereniging van Leiden. Opgericht op 1 april 1914 bestaat de vereniging nu al
meer dan 100 jaar. De vereniging kan terugkijken op een rijke voetbalgeschiedenis. Tussen 1955 en
1962 speelde de club als enige vereniging in de Leidse regio betaald voetbal. In de jaren zestig van de
vorige eeuw behoorde UVS tot de top van het Nederlandse amateurvoetbal en was de vereniging op
enig moment ook hofleverancier van het Nederlands amateurelftal.
De afgelopen jaren heeft de vereniging een sterke groei doorgemaakt. UVS is één van de grootste voetbalverenigingen in Leiden. Van tientallen jeugdteams, waaronder ook meisjes, tot seniorenteams waaronder ook dames. Tenslotte heeft UVS ook een aantal G-teams. De hoogste elftallen spelen in de
landelijke competities en ontmoeten daarin onder andere teams van betaald voetbalclubs. De jeugdopleiding behoort tot de top 100 van de beste jeugdopleidingen in Nederland. De zaterdag selectie komt
momenteel uit in de tweede klasse en heeft de ambitie om dit seizoen te promoveren en uiteindelijk over
een aantal jaar in de hoofdklasse terecht te komen.
Het bestuur van UVS voorziet de komende jaren een (door)groei van het ledenbestand en met het oog
hierop streeft het bestuur naar een verdere professionalisering van de vereniging en een renovatie van
haar complex op de Kikkerpolder.

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie van UVS heeft zich als doel gesteld om een positieve bijdrage te leveren aan de
verdere ontwikkeling van UVS op allerlei gebied. De fondsenwerving wordt gebruikt om te investeren
in het eerste elftal, de jeugdopleiding, de faciliteiten op en om het veld en de relatie tussen sponsoren
onderling.

Soorten Sponsoring

Er zijn verschillende vormen van sponsoring mogelijk bij UVS. Deze vormen van sponsoring zijn
hieronder uitgewerkt en tevens samengevoegd in een brons, zilver en goud sponsorpakket.
Deze vormen van sponsoring worden aangeboden per één of meerdere seizoenen. Een seizoen
loopt van juli tot en met juni van het daarop volgende jaar. Halverwege een seizoen toch sponsor
worden? Dat kan natuurlijk ook! We maken met u graag passende afspraken.

Reclameborden

Balsponsor

Wilt u opvallen tijdens wedstrijden van
het 1e elftal en andere teams die spelen
op het hoofdveld van UVS? Dan is een
reclamebord mogelijk de juiste vorm van
sponsoring voor u.

Wilt u uw bedrijfsnaam door de
speakers horen, deze vermeld zien staan
boven de bar tijdens een thuiswedstrijd
van het 1e team van UVS? Dat kan door
een wedstrijdbal te sponsoren.

Wat krijgt u?

Wat krijgt u?

Reclamebord (4200 x 800 mm) met
naam/logo langs het hoofdveld

De naam van uw bedrijf wordt
omgeroepen door de speakers

Naamsbekendheid voor uw bedrijf in
Leiden en omstreken

Uw naam wordt vermeld boven de bar in
de kantine van UVS

Een contract voor 3 seizoenen. Uw bord
blijft gedurende deze periode hangen

Naamsbekendheid voor uw bedrijf in
Leiden en omstreken

De mogelijkheid om uw netwerk uit te

2x toegang
tot de businessruimte van
123
Street Avenue,
UVSTown,
op de50505,
bewuste
speeldag
Pixel
Country

123 Street Avenue,
breiden
onzeCountry
sponsorbijeenkomsten
Pixel
Town,bij
50505,

Kosten:
		

€ 400,- excl. BTW per seizoen*

Kosten:
		

€ 125,- excl. BTW

*excl. eenmalige fabricagekosten van € 250,-

www.uvs-leiden.nl
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KledingSponsor
Wilt u uw bedrijfsnaam op de voetbalshirts en/of trainingspakken van een door u gekozen team zien,
met een foto op de drukbezochte website van UVS ? Dan is kledingsponsoring de juiste vorm van
sponsoring voor u.

Wat krijgt u?
De naam en/of het logo van uw bedrijf op voetbalshirts of trainingspakken van een team
Een foto van het team met de sponsorkleding op de website van UVS
Een foto van het team op onze drukbezochte website en ons Twitter en Instagram kanaal
123
UwStreet
naam,Avenue,
contactgegevens en logo vermeld op de website van UVS bij het team
Pixel Town, 50505, Country

Naamsbekendheid voor uw bedrijf in Leiden en omstreken
Een contract voor 3 seizoenen (indien niet anders overeengekomen).
De Street
mogelijkheid
123
Avenue, om uw netwerk uit te breiden bij onze sponsorbijeenkomsten
Pixel Town, 50505, Country
Kosten:
		

* Aanschaf kleding incl. bedrukking in eerste seizoen
* € 400,- excl. BTW 2e en 3e seizoen

www.uvs-leiden.nl
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Club van 100

De Club van 100 is opgericht om de vereniging financieel te ondersteunen bij activiteiten die niet
bekostigd kunnen worden uit contributiegelden, subsidies en kantineomzet. De leden van de Club
van 100 zijn sponsoren, particulieren, (oud)-leden, (oud)-spelers en iedereen die UVS een warm hart
toedraagt. De Club van 100 kent 2 soorten lidmaatschap: Basic en Premium. Het aangaan van een
lidmaatschap voor vijf jaar geeft overigens ook een bijzonder fiscaal voordeel. De bijdrage aan de
Club van 100 wordt dan als een periodieke gift beschouwd en is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

		

Wat krijgt u?

Premium

Basic

2 toegangskaarten tot de businessruimte bij alle thuiswedstrijden van de
selectie
Uitgebreide lunch voor de wedstrijd en
in de rust

2 toegangskaarten tot de businessruimte bij 3 thuiswedstrijden van de
selectie
Uitgebreide lunch voor de wedstrijd en
in de rust

Open
bar half
uur voor de wedstrijd tot
123 Street
Avenue,
Town, 50505,
Country
45Pixel
minuten
na de wedstrijd

Open
bar half
uur voor de wedstrijd tot
123 Street
Avenue,
Town, 50505,
Country
45Pixel
minuten
na de wedstrijd

De mogelijkheid om uw netwerk uit te

123 Street Avenue,
breiden
dezeCountry
wedstrijden
Pixel
Town,bij
50505,

Kosten:
		

www.uvs-leiden.nl

€ 250,- excl. BTW per seizoen

De mogelijkheid om uw netwerk uit te

123 Street Avenue,
breiden
dezeCountry
wedstrijden
Pixel
Town,bij
50505,

Kosten:
		

€ 100,- excl. BTW per seizoen
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Urimat Sponsoring

De urinoirs van de herentoiletten zijn met ingang van het seizoen 2019-2020 vervangen door waterloze
Urimat exemplaren die zijn voorzien van een HD communicatie display. Op deze displays worden
videobeelden afgespeeld die zich om de 40 seconden herhalen. U kunt uw reclameboodschap, logo of
merknaam erop laten afbeelden met een foto of videoboodschap. Variërend van 8 tot 40 seconden. Dit
unieke product wordt aangeboden per videoboodschap van 8 seconden per Urimat.

		 Wat krijgt u?
8 seconden videomateriaal die 24/7 uw videoboodschap, logo of merknaam afspeelt
Naamsbekendheid voor uw bedrijf in Leiden en omstreken
Een opvallende unieke sponsormogelijkheid. Onderzoek wijst uit dat 90% van de bezoekers
de boodschap onthoudt
U kunt per blok van 8 seconden sponsoren. Wilt u meer of de hele cyclus van 40 seconden?

123 Street Avenue,
Dat Town,
kan ook!
Pixel
50505, Country

Hulp nodig bij het maken van een mooie video? Extra ondersteuning is tegen meerprijs
mogelijk
Kosten:
		

€ 79,- excl. BTW per 8 seconden per Urimat per seizoen

www.uvs-leiden.nl
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Smixin Sponsoring
Bij de damestoiletten staat met ingang van seizoen 2019-2020
een Smixin handenwasunit die net als de Urimat urinoirs is voorzien van een HD communicatie display. Op dit 10 inch HD display
worden videobeelden afgespeeld die zich om de 120 seconden
herhalen. U kunt uw reclameboodschap, logo of merknaam er op
laten afbeelden met een foto of videoboodschap. Variërend van
8 tot 120 seconden. Dit unieke product wordt aangeboden per
videoboodschap per 8 seconden.

		

Wat krijgt u?
8 seconden videomateriaal die 24/7 uw videoboodschap,
logo of merknaam afspeelt
Naamsbekendheid voor uw bedrijf in Leiden en omstreken
Een opvallende unieke sponsormogelijkheid. Onderzoek
wijst uit dat 90% van de bezoekers de boodschap onthoudt
U kunt per blok van 8 seconden sponsoren. Wilt u meer of

123 Street Avenue,
de hele
cyclus
van
40 seconden? Dat kan ook!
Pixel
Town,
50505,
Country

Hulp nodig bij het maken van een mooie video? Extra ondersteuning is tegen meerprijs mogelijk
Kosten:
		

www.uvs-leiden.nl

€ 79- excl. BTW per 8 seconden per seizoen
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UVS KidsClub
Het belangrijkste doel van de KidsClub is het genereren van extra inkomsten voor alle jeugdspelers
van UVS. Het grootste deel van alle inkomsten van de KidsClub worden aangewend voor activiteiten
voor alle jeugdleden van de vereniging. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de aanschaf van speeltoestellen (binnen/buiten), materiaal tijdens toernooien, Sinterklaasviering of uitstapjes naar wedstrijden van betaald voetbalclubs. Ook gaat er een gedeelte van het sponsorgeld naar KIKA, Stichting
Kinderen Kankervrij.

Waaraan wordt uw bijdrage o.a. besteed?
Jaarlijkse Taptoe aan de vooravond van de viering van Leidens Ontzet
Sinterklaasviering
Voetbaltoernooien (zowel veld als zaal)
123
Avenue,zomerkamp en disco
FiFaStreet
Toernooi,
Pixel Town, 50505, Country

Aanschaf spelmaterialen

Kosten:
		

€ 50,- excl. BTW per jaar

www.uvs-leiden.nl
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Pakket Sponsoring

Sponsorpakket Goud

Er zijn verschillende vormen van sponsoring mogelijk bij UVS. Deze vormen van sponsoring zijn
hieronder uitgewerkt en tevens samengevoegd in een brons, zilver en goud sponsorpakket. Deze
vormen van sponsoring worden aangeboden per één of meerdere seizoenen. Een seizoen loopt van
juli tot en met juni van het daarop volgende jaar. Halverwege een seizoen toch sponsor worden? Dat
kan natuurlijk ook! We maken met u graag passende afspraken.

Het Goudpakket bestaat uit de volgende onderdelen:
* 2x veldbord			2x hoofdveld					€ 800,-**
* Website			logo vermelding goud			€ 250.* Wedstrijd			1x wedstrijdbal				€ 125.* Urimat			
4x 8 seconden logo				
€ 316.* Promotie			
logo/naam op wedstrijdposters		
€ 300.				logo/naam toernooiboekjes						
				logo/naam presentatieboekjes					
*Club van 100		
2x Premium toegang businesslounge
€ 250.		
										€ 2.041		

UW PRIJS

		€ 1.500,-

www.uvs-leiden.nl
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Sponsorpakket Zilver

Het Zilverpakket bestaat uit de volgende onderdelen:
* 2x veldbord			2x hoofdveld					€ 800,-**
* Website			logo vermelding zilver			€ 250.* Wedstrijd			1x wedstrijdbal				€ 125.* Urimat			
1x 8 seconden logo				
€ 79,* Club van 100		
2x Premium toegang businesslounge
€ 250.		
										€ 1.504		

UW PRIJS

Sponsorpakket Brons

€ 1.000.Het Bronspakket bestaat uit de volgende onderdelen:
* 1x veldbord			1x hoofdveld					€ 400,-**
* Website			logo vermelding brons			€ 250.* Urimat			
1x 8 seconden logo				
€ 79.* Club van 100		
2x Premium toegang businesslounge
€ 250.										€ 979,-			
													

UW PRIJS

		€ 750.-

* Alle bedragen zijn excl. BTW
** Excl. éénmalige fabricagekosten van € 250.-

www.uvs-leiden.nl
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HoofdSponsor

Als Hoofdsponsor heeft u de volgende voordelen:
Uw merknaam/logo op de kleding van de zaterdag selectie

Als hoofdsponsor vermeld op de homepagina van de website met doorklikbanner

Als hoofdsponsor vermeld in wedstrijdprogramma's en op wedstrijdposters

Als hoofdsponsor vermeld in de digitale nieuwsbrief

Uw merknaam/logo op 2 veldborden langs het hoofdveld

4x8 seconden Urimat displaypromotie

2x Premium toegang tot onze businesslounge bij alle thuiswedstrijden van de zaterdag selectie

Uw vlag bij de entree van het sportcomplex

Maatwerk is mogelijk. Vraag de sponsorcommissie naar de mogelijkheden en kostenindincatie

www.uvs-leiden.nl
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Overige mogelijkheden

U heeft als sponsor ook de mogelijkheid om losse onderdelen te kiezen in plaats van paketten om
UVS te ondersteunen. Alle tarieven zijn per jaar en de contracten worden waar mogelijk voor 3
jaar afgesloten en zijn exclusief BTW. Bij de verschillende opties kunnen de eventuele fabricage- of
materiaalkosten van de uiting apart worden gefactureerd.
* Gebouw sponsor						

neem contact op met de sponsorcommissie

* Logovermelding op de website				

€ 250,-

per jaar

* Trainingspak team						

v.a. € 200.-

per jaar

* Tassensponsor team					

v.a. € 75.-

per jaar

* Bidonsponsor						

€ 300.-

per 3 jaar

* Sponsoring kleedkamer					€ 200,-

eenmalig

* Sponsor toernooiboekje
1/4 pagina					€ 75,-		per toernooi
1/2 pagina					€ 100,per toernooi
hele pagina					€ 150,per toernooi

www.uvs-leiden.nl
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En wist u dat?
De kantine van UVS is te huren voor al uw bijeenkomsten, evenementen en vergaderingen. Met een
maximale capaciteit van 300 personen en voorzien van een horecawaardige keuken en een volwaardige
bar een ideale plek voor uw bedrijf om bijeenkomsten te organiseren. De ruimte beschikt over high speed
WiFi, een beamer en een moderne geluidsinstallatie. Velen gingen u al voor, zoals enkele Verenigingen
van Eigenaren, de KNVB, het Rode Kruis en de gemeente Leiden. U kunt desgewenst uw lunch, diner of
borrel volledig door UVS laten verzorgen.

Heeft u liever een intiemere setting? Dan is de businessruimte wellicht wat voor u. Met een capaciteit van
maximaal 100 gasten en voorzien van een eigen kleine bar met twee tappunten, WiFi, een geluidssysteem
en TV’s is deze ruimte uitermate geschikt voor vergaderingen, recepties, (kinder)verjaardagen en meer.
Interesse? Neem contact op met de sponsorcommissie en vraag naar de mogelijkheden.

www.uvs-leiden.nl
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Contact & Overige info
Bent u geïnteresseerd om UVS te sponsoren?
Met de sponsorcommissie kunt u afspraken maken over de invulling van de sponsoring. Voor alle
sponsoractiviteiten wordt een contract opgesteld. Hierin worden de aard van de sponsoring en de
duur en betaling vastgelegd. Het is overigens niet toegestaan kleding zonder goedkeuring van de
sponsorcommissie te voorzien van commerciële uitingen, logo’s etc. Neem daarvoor contact op met
de sponsorcommissie.
U kunt bij één van de commissieleden terecht voor aanvullende informatie en vragen zoals:
1. Welke sponsoring past bij mij?
2. Welke sponsor optie is interessant?
3. Ik wil graag maatwerk. Wat is mogelijk?

De contactgegevens zijn:
Ron van der Weijden		
Mat de Tombe
ron@ropacars.nl 			tombe035@planet.nl
06-22392820			06-51846428
Zij maken graag vrijblijvend een afspraak om met u de verschillende sponsormogelijkheden te
bespreken.
Dank voor uw belangstelling!
Namens UVS

Mat de Tombe, voorzitter

www.uvs-leiden.nl
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UVS LEIDEN

WHERE REALITY
EXCEEDS EXPECTATION

SPONSOR
GIDS
				Bezoekadres
				Oegstgeesterweg 4b
				2334 BZ LEIDEN
				
				Postadres
				Haagweg 61

				2321 AA LEIDEN
		
		

