
1Sponsorbrochure  S.V. Lopik

Steun S.V. Lopik 
en word sponsor!
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Duidelijke doelstelling
Voetbalvereniging S.V. Lopik, opgericht in 1953. 
Een echte dorpsvereniging zonder opsmuk, 
laagdrempelig en met een mooie aansluiting 
op de Lopikse gemeenschap. Tegelijkertijd een 
vereniging met een duidelijke doelstelling: het 
moet levendig, aantrekkelijk en sfeervol zijn, met 
een grote aantrekkingskracht op jong en oud in 
Lopik en omgeving. Bovendien kan bij S.V. Lopik 
ieder lid binnen zijn mogelijkheden maximaal 
en met veel plezier sportief presteren. Zo levert 
de vereniging ook een bijdrage aan de vorming 
van de jeugd door het gedoseerd aanreiken van 
algemeen aanvaarde waarden en normen.

Financiële steun
Sponsoring is voor S.V. Lopik van zeer groot 
belang. De financiële middelen die gegenereerd 
worden door sponsoring geven ons immers 
de mogelijkheid om de benodigde materialen 
aan te schaffen, wedstrijdkleding te kopen, de 
accommodatie te onderhouden en een breed 
scala aan activiteiten te organiseren. Uiteindelijk 
komt dit de uitstraling en de levendigheid van 
S.V. Lopik en haar leden ten goede. Een levendige 
vereniging trekt meer leden en publiek, met als 
resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer 
zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de 
sponsorgelden als een kloppend hart binnen de 
vereniging.
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Waarom S.V. Lopik 
sponsoren?

Sport en sponsoring zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Waar sport een 
belangrijke plaats in onze maatschappij 
heeft verworven, is sponsoring uitgegroeid 
tot een vorm van ondersteuning waarin 
het bedrijfsleven zich steeds heeft kunnen 
profileren. U laat immers in de regio zien 
dat u onze vereniging een warm hart 
toedraagt en maatschappelijk betrokken 
bent.

S.V. Lopik heeft u zeker 
iets bijzonders te 
bieden!

Wij zijn continu op zoek naar duurzame 
relaties met sponsors om niet alleen 
het belang van S.V. Lopik te dienen, 
maar bovenal ook het belang van haar 
sponsors. Wij zijn dan ook altijd op zoek 
naar mogelijkheden om uw zichtbaarheid 
binnen onze vereniging zo groot mogelijk 
te maken.
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Sponsormogelijkheden

Als vereniging zijn wij altijd op zoek naar sponsoren die onze club een warm hart 
toedragen. Hieronder treft u een overzicht aan van de sponsormogelijkheden binnen onze 
vereniging. Indien u wel graag sponsor wilt worden, maar toch iets anders in gedachte 
heeft, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

Business Club S.V. Lopik

Business club S.V. Lopik is opgestart om de 
voetbalvereniging financieel te ondersteunen. 
Bedrijven en ondernemers kunnen lid 
worden van de businessclub en krijgen daar 
netwerkmogelijkheden voor terug. Denk hierbij 
aan het bezoeken van wedstrijden van het 
eerste elftal, het bezoeken van andere bedrijven 
of deelnemen aan de seizoenafsluitende BBQ. 
Allemaal mogelijkheden om te genieten en te 
netwerken in een ongedwongen en gezellige sfeer. 
Bijdrage (belasting aftrekbaar): € 500,-.

Er zijn diverse manieren om S.V. Lopik te sponsoren:

Hoofdsponsor Bordsponsor Teamsponsoring

Website bannerBusiness Club Balsponsor

Sponsoring op maat Vriend van S.V. Lopik Club van 100



8 Sponsorbrochure  S.V. Lopik 9Sponsorbrochure  S.V. Lopik

Hoofdsponsor

Klever Boor- en Perstechniek uit Benschop en Ravesteijn Infra 
& Telecom uit Lopik zijn vanaf 2019 de hoofdsponsors van het 
eerste elftal van S.V. Lopik. Op dinsdag 28 mei 2019 ondertekenden 
Patrick en Gerard Ravesteijn en Martin Klever het driejarige 
sponsorcontract. RIT en Klever zijn bovendien betrokken bij 
vele andere activiteiten die de vereniging organiseert. Verder 
denken zij mee in de ontwikkeling van onze vereniging en de 
maatschappelijke bijdrage die de vereniging levert binnen de regio. 
Dit doen zij vanuit sociale en regionale betrokkenheid en in het 
kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

Teamsponsoring

Het is ons doel om voor elk team een goede 
outfit te verzorgen, waarin spelers en 
speelsters comfortabel kunnen sporten. 

 Elk team maakt gebruik van:
• Wedstrijdkleding
• Trainingspak
• Sporttas

En om u een indicatie te geven: u sponsort 
een team met 15 spelers al voor € 2.250,- 
(tenue, trainingspak en sporttas).

De meest prominente manier van 
sponsoring is de exposure op het tenue van 
een team. U heeft dan gedurende een lange 
periode optimale exposure en verkrijgt u 
regionale bekendheid. Wij maken graag 
een offerte op maat, waarbij we rekening 
houden met de teamgrootte inclusief 
staf en de verschillende maten. Uiteraard 
kan er gekozen worden om met meerdere  
sponsoren een team te sponsoren. Zo kunt 
u ervoor kiezen alleen de sporttas of het 
trainingspak te sponsoren. Om de kleding 
van de teams te kunnen onderhouden, 
vragen wij aan iedere sponsor een jaarlijkse 
bijdrage van € 150,-. Hiermee kunnen we 
kapotte of versleten kleding vervangen. Op 
www.svlopik.nl treft u een overzicht aan van 
de Hummel-/S.V. Lopik-clubcollectie en de 
bijbehorende prijzen. 
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Sponsoring op maat

Naast de eerder genoemde sponsormogelijkheden zijn er nog veel 
meer mogelijkheden om S.V. Lopik te ondersteunen. Het gaat hierbij 
om de onderstaande items:

• Reclamebord hoofdveld hoog > € 200,- per seizoen *
• Reclamebord hoofdveld laag > € 150,- per seizoen *
• Reclamebord pannaveld > € 150,- per seizoen *
• Balsponsor > € 60,- per seizoen
• Vlaggenmast bij de N210**
• Banner website/ kantine TV > € 100,- per seizoen
• Sponsoring toernooien georganiseerd door S.V. Lopik**
• Sponsoring in natura door beschikbaar stellen van goederen**
• Donaties

* Plus eenmalige aanmaakkosten

** Prijs op aanvraag

Contact
Heeft u belangstelling in één of meerdere sponsormogelijkheden? Laat het ons weten. Wij willen graag 
met u om tafel om de mogelijkheden met u door te nemen.

Contactpersonen:

Ruben Dorresteijn (bestuurslid sponsoring & PR)
Tel: 06-21195772
E-mail: sponsoring@svlopik.nl

Geert Brokking (bestuurslid sponsoring & PR)
Tel: 06-81479245
E-mail: sponsoring@svlopik.nl




