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Voorwoord

Na de geslaagde vierde editie van het SallandElectronics U13 Tournament van FC Zutphen in 
2019 maken we ons op voor het vijfde toernooi. En daarmee ons eerste lustrum! De vijfde editie 
gaat plaatsvinden op 21 en 22 augustus 2021 op het sportpark ’t Meijerink. Opnieuw zullen  
gerenommeerde nationale en internationale clubs deelnemen. Twee dagen genieten van deze 
talenten van topclubs. U bent van harte welkom!

Om van de sportieve prestaties van deze talenten te kunnen genieten, zijn we voor een groot 
deel afhankelijk van sponsoren. Zowel uit het bedrijfsleven als ook van particulieren.  
Uw steun kunnen we dan ook heel erg goed gebruiken. U doet toch ook mee!

Deelnemende teams

Aan het toernooi nemen acht teams deel. Naast AZ, PSV en Feijenoord komt dit jaar ook Ajax 
naar ons toernooi samen met de buitenlandse clubs, het team van RSC Anderlecht die de titel  
behaalden in 2019, RC Genk en Bayer ‘04 Leverkusen. Uiteraard is de selectie van FC Zutphen 
ook aanwezig. 

Meer dan alleen voetbal

Voetbal van hoog niveau is de essentie van het toernooiweekend. Op zaterdag 21 augustus 
starten we met de officiële opening van het toernooi, terwijl ook de eerste wedstrijden worden 
gespeeld. Het U13 team van FC Zutphen heeft de eer de openingswedstrijd te spelen.  

De poule-indeling en het wedstrijdschema zullen op een later moment bekend gemaakt worden 
op onze website fczutphentoernooi.nl en op social media.  

 

Naast mooie en spannende wedstrijden zijn er ook andere activiteiten georganiseerd voor onze 
bezoekers. We verwachten enkele duizenden bezoekers te mogen verwelkomen!
 
Niet onvermeld mag blijven dat de organisatie van een dergelijk grootst opgezet toernooi alleen 
maar mogelijk is door de inzet van heel veel vrijwilligers. Voor hun inzet zijn we hen veel dank 
verschuldigd!

Doet u mee?

Het toernooi van 2019 werd voor een groot deel mogelijk gemaakt door sponsoren, adverteerders, 
“Vrienden Van” en donateurs. Ook dit jaar is een aanzienlijk bedrag nodig om het toernooi  
mogelijk te maken. Belangrijke kostenposten zijn onder andere de kosten voor overnachtingen 
en maaltijden van de deelnemende teams, het busvervoer [van en naar het vliegveld] en  
drukwerkkosten.

Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Op de volgende pagina’s leest u alles over 
de mogelijkheden, wij gaan hierover graag met u in gesprek.

We zien uit naar een geweldig toernooi en bedanken u alvast voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Herman Tuininga Voorzitter FC Zutphen   
Gerard Greven Toernooidirecteur

SallandElectronics U13 Tournament FC Zutphen                 Het toernooi voor spelers van de toekomst!
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SPONSOR-PACKAGES

Adverteren
  • Advertentie in de Toernooikrant [oplage 35.000]
  • Advertorial in de Toernooikrant

Logo op Toernooi Affiche
  •  Oplage 250 stuks [A3 formaat] 
    [verspreiding in de regio]

Reclame tijdens het Toernooi
  • Naamsvermelding op programmaboekje en in de Toernooikrant
  • Aankondiging tijdens presentatiedag
  •  Naamsvermelding onder gesponsord team in Toernooikrant en op kleedkamerdeur
  • Foto met gesponsord team
  • Publiciteit via internet / banner op toernooi website
  •  Narrowcasting advertentie op TV schermen in Kantine en businessroom en scorebord hoofdveld
  • Reclamevlag bij entree Sportpark ‘t Meijerink [eigen vlag van Sponsor]
  • Plaatsen foldermateriaal
  • Balsponsor van 1 wedstrijd [willekeurig]
  • Balsponsor van openingswedstrijd, 1/2 finale of finale [voor zover beschikbaar]
  • Informatiestand op het voetbalterrein [eigen materiaal en mensen]
  • Veld sponsoring
  • Recht op gebruik Tournooi logo in eigen communicatie-uitingen
  • Poule sponsor [voor zover beschikbaar]

Relatiemarketing
  • VIP-arrangement bestaande uit:
   • Toegang VIP-ruimte
   • Gratis entree
   • 10 consumptiebonnen per dag per VIP-kaart

Small Adverteren in Toernooikrant

Technische specificaties:
  • Formaat  290 x 415 mm, tabloid
  • Druk  geheel in full colour
  • Papier  45 grams courantdruk
  • Oplage  35.000 exemplaren

Verspreiding:
  •  Huis-aan-huis in de gemeente  

Zutphen en een belangrijk gedeelte 
van de gemeente Brummen,  
Bronckhorst, Voorst en Lochem

Aanlever specificaties en prijzen:
  • 1/1 pagina    257 x 387 mm   € 1240,-
  • 1/2 pagina 257 x 190 mm   €  685,-
  • 1/4 pagina 127  x 190 mm   €  420,-
  • 1/8 pagina 127  x  92 mm   €  225,-
  • 1/12 pagina  82 x  95 mm   €  150,-
   exclusief opmaak, advertenties aan- 
leveren volgens aanlever specificaties  
[ zie pag. 5 ]

Prijs Advertorial *:
  • 1/1 pagina   257 x  387 mm, € 1325,-
  • 1/2 pagina   257 x  190 mm, €  750,-
  * inclusief opmaak

Adverteren op scorebord op eerste veld:
  • € 200,-

Bedrijfslogo’s aanleveren als pdf

Vrienden van SallandElectronics U13 Tournament FC Zutphen

Donateur van SallandElectronics U13 Tournament FC Zutphen

Wordt u ‘Vriend van’ het SallandElectronics U13 
Tournament FC Zutphen?

Het lidmaatschap bedraagt € 150.- per persoon 
per jaar.

Er wordt 2x per jaar een gezamelijke activiteit
georganiseerd.

Wordt u donateur van het SallandElectronics 
U13 Tournament FC Zutphen?

Een donateur betaalt jaarlijks een bedrag  
van € 75.-

Hiervoor krijgt u een Vip-Arrangement:

 • gratis entree, koffie en thee
 • toegang tot de VIP-ruimte 
 • consumptiemunten voor hapjes en drankjes
 •  een lunchbuffet op zaterdag- en zondag- 

middag

Hiervoor krijgt u:

 •  een donateurskaart waarmee u gratis  
toegang krijgt op de speeldagen van het 
toernooi [zaterdag en zondag]

 •  consumptiebonnen te besteden op de  
speeldagen van het toernooi.

Het gebruik van de VIP- en donateurskaarten zijn strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan  
derden. Personen onder 16 jaar hebben ook met een VIP-kaart alleen onder begeleiding van een  

volwassene toegang tot de VIP-ruimte.

Standard Premium

2 VIP-kaarten

1/4 pagina

€ 750,-

4 VIP-kaarten

1/2 pagina

€ 1250,-

6 VIP-kaarten

1/1 pagina
1/2 pagina

€ 1750,-
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Factureren en overige condities

 • Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW met uitzondering van het ‘Vrienden van’ lidmaatschap
  
 • De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum

 • De afmetingen van vlaggen en spandoeken worden bepaald door de organisatie

 •  Alle vormen van fysieke reclame-uitingen rondom de accomodatie zoals reclamevlaggen,  
spandoeken en foldermateriaal dienen door uw bedrijf uiterlijk op donderdag 13 augustus 2021  
te worden afgeleverd op de accomodatie van Sportpark ‘t Meijerink

 •  Advertentie materiaal, teksten en beeldmateriaal voor de toernooikrant of een reclamevlag 
dienen uiterlijk op donderdag 25 juni 2021 digitaal te worden aangeleverd volgens de hieronder 
aangegeven specificaties

 • Aanlever specificaties
  • Logo’s en Visuals   - aanleveren als vector bestand [ .EPS of .PDF ]
  • Afbeeldingen   - in hoge resolutie  300 dpi en als .JPG [ RGB colour ]
  • Fonts [lettertypen]  - meeleveren of contouren van maken
  • Uw contact gegevens   - naam, adres, tel. nummer en email adres

Voor vragen en nadere informatie

Interesse of meer informatie?  

Neem contact op met:

Martin van den Burg [voorzitter U13 commissie]
T:  06 - 835 998 72

Gerrit Wullink [toernooi sponsoring]
T:  06 - 172 408 94
E:  sponsorcommissie@fczutphen.nl

      Foto’s ©:  Hans Bolt en Hans ten Brinke
Ontwerp en opmaak:  DeSignR Graphix [Roy Manuhutu]
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