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›	 FC	Zutphen	vervult	met	ruim	1200	leden	een	belangrijke	sociale	en	
maatschappelijke	functie	binnen	de	gemeente	Zutphen.

›	 Binnen	de	club	is	er	ruimte	voor	alle	leden	om	op	zijn	of	haar	niveau	te	
trainen	en	te	spelen:	zowel	prestatievoetbal	als	recreatievoetbal

›	 Vele	tientallen	vrijwilligers	zijn	actief	om	het	gehele	voetbalgebeuren	
mogelijk	te	maken:	zowel	door	de	week	als	in	het	weekend.

›	 Sportpark	‘t	Meijerink	is	de	trotse	thuisbasis	van	FC	Zutphen	met	
kleedkamers,	voetbalvelden,	kantine	en	vergaderruimten.

›	 Wij	zijn	actief	middels	social	media.	De	communicatie	gebeurt	o.a.	via	
de	website	www.fczutphen.nl.	Ook	zijn	er	wekelijks	uitzendingen	van	
FC	Zutphen	internet	TV.

›	 FC	Zutphen	krijgt	geen	subsidies	en	ontvangt	haar	inkomsten	
	 uit	contributies,	kantine	inkomsten	en	sponsoring

›	 FC	Zutphen	organiseert	jaarlijks	een	voetbalquiz	t.b.v.	het	KWF

›	 FC	Zutphen	biedt	stage-	en	werkplekken	voor	het	onderwijs	en	
zorginstellingen.

WAT BETEKENT 
FC ZUTPHEN?

›	 FC	Zutphen	is	een	club	van	en	voor	
iedereen	die	op	een	maatschappelijk	
verantwoorde	wijze	sport	wil	
bedrijven	en	beleven.

›	 FC	Zutphen	wil	letterlijk	en	figuurlijk	
het	bruisende	middelpunt	zijn	voor	
haar	omgeving	onder	het	motto:	
Samen	scoren	door	te	binden	en	te	
verbinden!

›	 FC	Zutphen	heeft	als	amateur-
vereniging	de	sportieve	ambitie	
om	een	stabiele	1e	klasser	te	blijven	
zonder	betalingen	aan	individuele	
spelers.	

›	 FC	Zutphen	besteedt	veel	aandacht	
aan	haar	jeugdopleiding	waardoor	
talenten	via	de	diverse	jeugdselecties	
uiteindelijk		kunnen	doorstromen	
naar	de	hoofdmacht.

›	 FC	Zutphen	wil	meer	zijn	dan	alleen	
voetbal	en	zich	inzetten	voor	een	
betere	samenleving	als	het	gaat	om:	
gezondheid,	sportiviteit	&	respect	en	
participatie.

WAT ZIJN 
DE AMBITIES 

VAN 
FC ZUTPHEN?



 

	›	 Ervoor	zorgen	dat	zij	de	aandacht	krijgen	die	zij	verdienen	
	 voor	hun	bijdrage	aan	de	club.

›	 Zorgen	dat	de	afgesproken	tegenprestaties	door	de	club	
	 worden	nagekomen.

›	 Flexible	sponsorpakketten	aanbieden	zodat	er	voor	elke	
	 ondernemer	groot	of	klein	iets	uit	te	halen	is.

›	 Clubleden,	vrijwilligers	en	supporters	erop	wijzen	dat	sponsors	
	 erg	belangrijk	zijn	en	gewaardeerd	moeten	worden.

›	 Regelmatig	bijeenkomsten	organiseren	waarbij	ondernemers	
	 elkaar	kunnen	ontmoeten.

›	 De	Sponsor	van	de	Week	wordt	geïntroduceerd	op	de	website	en	mag	
	 na	een	thuiswedstrijd	op	de	foto	met	de	Man	van	de	Wedstrijd.

›	 Als	sponsor	van	FC	Zutphen	komt	uw	reclameboodschap	permanent	
onder	de	aandacht	van	een	grote	doelgroep.

›	 Ook	voor	uw	vacatures	kunt	u	bij	FC	Zutphen	terecht	en	vindt	u	
	 mogelijk	geschikte	kandidaten.

Wat doet FC Zutphen 
voor haar sponsoren?

FC ZUTPHEN IN GETALLEN
›	 Het	aantal	FC	Zutphen	leden	bedraagt	per	1	jan	2018	
	 in	totaal	1246

›	 Daarvan	zijn	er	258	pupil,	357	junior,	412	senioren,	229	niet	
spelend	bondslid	of	verenigingslid	en	72	donateurs.

›	 De	verhouding	spelende	mannen/vrouwen	bij	FC	Zutphen	
bedraagt	859/168

›	 FC	Zutphen	heeft	maar	liefst	327	vrijwilligers,	217	sponsoren	
	 en	157	overige	relaties.

›	 Ondernemersclub	De	Achterban	heeft	ca.	60	leden	en	
organiseert	4	x	per	jaar	leuke	activiteiten	waarbij	netwerken	
samen	gaat	met	gezelligheid.	

›	 De	Promotion	Support	Club	is	de	supportersvereniging	met	
ca.	125	leden	en	zorgt	voor	o.a.	financiële	ondersteuning	van	
bijzondere	projecten.	



 

Stersponsor

›	 6	meter	Reclamebord	op	prominente	
plaats	langs	het	hoofdveld

›	 Shirtreclame,	trainingspakken	en	tassen	
voor	elftal	en	leiders

›	 Gelegenheid	ophangen	bedrijfsvlag
›	 FC	Zutphen	clubpas	voor	2	personen	o.a.	

voor	bezoek	aan	thuiswedstrijden	van	
zat	1	en	zon	1

›	 Narrowcasting	advertentie	op	TV	
schermen	in	kantine	en	businessroom

›	 Bedrijfslogo	op	de	website	met	een	link	
naar	de	website	van	de	sponsor

›	 Lidmaatschap	van	businessclub	
	 De	Achterban

›	 	T 2500 per seizoen

Elftalsponsor

›	 3	meter	Reclamebord	langs	het	
hoofdveld

›	 Shirtreclame,	trainingspakken	en	
tassen	voor	elftal	en	leiders.

›	 Gelegenheid	ophangen	bedrijfsvlag
›	 FC	Zutphen	clubpas	voor	2	personen	o.a.	

voor	bezoek	aan	thuiswedstrijden	van	
zat	1	en	zon	1

›	 Bedrijfslogo	op	de	website	met	een	link	
naar	de	website	van	de	sponsor

›	 	T 1500 per seizoen

Hoofdsponsor

›	 9	meter	Reclamebord	op	prominen-
te	plaats	langs	het	hoofdveld

›	 Shirtreclame	en	kledingpakket	voor	
1e	elftal	en	begeleiders

›	 Gelegenheid	tot	ophangen	
	 bedrijfsvlag
›	 FC	Zutphen	clubpas	voor	2	personen	

o.a.	voor	bezoek	aan	thuis-
	 wedstrijden
›	 Vermelding+advertentie	in	
	 wedstrijdprogramma	bij	thuis-
	 wedstrijden	van	zat	1	en	zon	1
›	 Advertentiepagina	in	de	jaarlijkse	

FC	Zutphen	U13	toernooikrant
›	 Narrowcasting	advertentie	op	TV	

schermen	in	kantine	en	business-
room.

›	 Bedrijfslogo	op	de	website	met	een	
link	naar	de	website	van	de	sponsor

›	 Lidmaatschap	van	businessclub	
	 De	Achterban

›	 T in overleg

Sponsorpakketten

Jeugdsponsor

›	 6	meter	Reclamebord	op	
prominente	plaats	langs	het	
hoofdveld

›	 Shirtreclame	bij	alle	jeugdteams	
van	een	betreffende	afdeling

›	 Gelegenheid	ophangen	bedrijfsvlag
›	 FC	Zutphen	clubpas	voor	2	

personen	o.a.	voor	bezoek	aan	
thuiswedstrijden	van	zat	1	en	zon	1

›	 Narrowcasting	advertentie	
op	TV	schermen	in	kantine	en	
businessroom

›	 Bedrijfslogo	op	de	website	met	een	
link	naar	de	website	van	de	sponsor

›	 Lidmaatschap	van	businessclub	
	 De	Achterban

›	 	T 2500 per seizoen



 

Trainingspakkensponsor

›	 Alleen	mogelijk	voor	de	lagere	
[nietprestatie]	teams

›	 Reclame	op	trainingspakken	van	het	
desbetreffende	team

›	 FC	Zutphen	clubpas	voor	2	personen	
	 o.a.	voor	bezoek	aan	thuiswedstrijden	

van	zat	1	en	zon	1

›	 	T 750 per seizoen

Shirtsponsor

›	 Alleen	mogelijk	voor	de	lagere	
[nietprestatie]	teams

›	 Reclame	op	de	shirts	van	het	
desbetreffende	team

›	 FC	Zutphen	clubpas	voor	2	personen
	 o.a.	voor	bezoek	aan	thuiswedstrijden	

van	zat	1	en	zon	1

›	 	T 500 per seizoen

›	 Een	reguliere	contractperiode	bedraagt	3	jaar
›	 Alle	overige	wensen	zijn	maatwerk
›	 Alle	genoemde	prijzen	zijn	exclusief	21%	BTW
›	 Voor	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	de	leden	
	 van	de	FC	Zutphen	Sponsorcommissie.

voor alle 

sponsoring 

geldt:

Overige sponsoring

›	 Reclamebord	langs	hoofdveld:	
3,6,9,12	en	24	meter	resp.

	 €	250,-		€ 450,-	€	600,-	€	750,	en	
	 €	1250,-	per	jaar
›	 Advertentie	of	bedrijfslogo	op	Full	

Colour	LED	scorebord	€	500,-	per	jaar
›	 Wedstrijdbal	€	100,-
›	 Bedrijfslogo	op	kleedkamerdeur	
	 € 150,-	per	jaar
›	 Reclamevlag	bij	entree	€	250,-	
	 per	jaar
›	 Sponsoring	in	natura
›	 Lidmaatschap	supportersvereniging	

PSC	€	50,-	per	jaar
›	 Banner	c.q.	bedrijfslogo	op	de	

homepage	www.fczutphen.nl	
	 €	25,-	per	maand
›	 Etsraam	met	bedrijfslogo	in	het	

clubgebouw	€	250,-	per	jaar
›	 Vacature	op	de	website

Ondernemersclub De Achterban 
›	 €	450,-	per	jaar
	
Sponsorparticipatie U13 
internationaal jeugdtoernooi
›	 Ondernemers: diverse	mogelijk-

heden	(zie	U13	brochure)
›	 Particulieren: Vriend	van	U13	€	100,-	

of	€		150,	-	afhankelijk	van	pakket

Voetbaltassensponsor

›	 Alleen	mogelijk	voor	de	lagere	
[nietprestatie]	teams

›	 Reclame	op	voetbaltassen	van	
hetdesbetreffende	team

›	 FC	Zutphen	clubpas	voor	2	personen	
	 o.a.	voor	bezoek	aan	

thuiswedstrijden	van	zat	1	en	zon	1

›	 	T 500 per seizoen



Stichting Ondernemersclub
 “De Achterban”

info@deachterban.nl

www.deachterban.nl

www.facebook.com/
ondernemersclubdeachterban

Ondernemersclub 
De Achterban
	

De	Achterban	is	de	ondernemersclub	bestaat	uit	ruim	60	ondernemers	
die	o.a.	als	doelstelling	heeft	het	financieel	ondersteunen	van	
voetbalvereniging	FC	Zutphen.	Jaarlijks	organiseert	zij	tenminste	5	
ledenavonden,	uitjes	maar	ook	bijeenkomsten	in	het	sponsorhome	in	
het	clubgebouw	van	FC	Zutphen.

Hierbij	is	volop	gelegenheid	om	met	collega	ondernemers	te	spreken	
over	de	dagelijkse	gang	van	zaken	binnen	of	rondom	uw	organisatie.	
Niet	alleen	om	uw	netwerk	te	vergroten	maar	vooral	om	op	een	
ontspannen	wijze	contacten	te	onderhouden	met	ondernemers	uit	de	
regio.
	
	

›	 Uitbreiding	van	uw	netwerk

›	 Regelmatig	contact	met	
ondernemers	uit	de	regio	Zutphen

›	 	Tenminste	5	bijeenkomsten	
	 per	jaar

›	 Ondersteuning	van	de	grootste	
sportvereniging	van	Zutphen

›	 Gratis	toegang	en	consumpties	bij	
thuiswedstrijden	van	FC	Zutphen

›	 Eigen	businessruimte	op	Sportpark	
	 ’t	Meijerink

Waarom lid 
worden 

van De 
Achterban?
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FC Zutphen
Sportpark	’t	Meijerink
Meijerinkpad	1
7207	ED	Zutphen

tel.	0575	–	52	43	76
info@fczutphen.nl
www.fczutphen.nl

Voor	sponsorzaken:	sponsorcommissie@fczutphen.nl

fc-zutphen fczutphen@wwwfczutphennl


