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OVER FC ZUTPHEN 
Bij FC Zutphen draait het om voetballen en samen plezier  
maken. We bieden alle spelende leden de mogelijkheid om  
veel te trainen en te voetballen. We hebben bovendien al  
6 jaar een succesvolle Voetbalschool, zodat kinderen nog  
meer kunnen voetballen als ze dat willen. 

We organiseren veel activiteiten. Zo ontmoeten we elkaar  
veel en zorgen we voor gezelligheid. Voor voetballende leden 
en natuurlijk ook voor onze vrijwilligers en trouwe volgers.

SAMEN ZIJN WE STERKER 
Samen met onze sponsors maken wij nu en in de toekomst voetballen mogelijk voor  
onze leden. 

Met goede faciliteiten, voldoende materialen en gekwalificeerde trainers.  
 
Daarmee dragen we samen bij aan de prestaties en het voetbalplezier van onze teams. 
 

WAAROM SPONSOR WORDEN BIJ FC ZUTPHEN?
 
FC Zutphen heeft haar sponsors veel te bieden: Rondom onze club vormen sponsors  
een groot netwerk. 

 •   Een flexibel aanbod van sponsormogelijkheden 

 •   Veel mogelijkheden om het logo of de boodschap van sponsors zichtbaar te laten zijn 

 •   Regelmatig bijeenkomsten waarbij ondernemers elkaar kunnen ontmoeten 

 •   Een groot bereik van 1.000+ volgers op Instagram, Twitter en Facebook 

 •  Een week lang prominent in beeld als sponsor van de week 

 •   Promoten van vacatures onder onze leden en volgers via onze veel bezochte website

ONZE AMBITIES
We leiden spelers en trainers op. Omdat we geloven dat we 
daardoor structureel beter voetballen. Waardoor spelers en  
trainers langer bij de club blijven. Zodat jeugdspelers de  
stap maken naar een seniorenteam.  

Met ons 1e elftal willen we promoveren en een stabiele  
2e klasser worden. Met de ambitie om op termijn terug te  
keren in de 1e klasse. We doen dit met zoveel mogelijk zelf  
opgeleide spelers. 

MEIDENVOETBAL
Het meidenvoetbal blijft groeien bij FC Zutphen.  
Meisjes die bij de pupillen spelen maken een keuze  
of ze bij een jongens- of meisjesteam aansluiten.  

Inmiddels zijn er 10 meidenteams in verschillende 
leeftijdsgroepen. 

MAATSCHAPPELIJK  
BETROKKEN 
FC Zutphen is een club van en voor iedereen. Voetbal 
staat centraal bij ons. Maar als actief deelnemer aan  
de maatschappij weten we dat er meer is dan voetbal. 
Zo bieden we stage- en werkplekken voor het onderwijs.  

We groeien toe naar een open sportpark, waar de jeugd 
ook overdag kan spelen en volwassenen elkaar ont-
moeten. Op Sportpark ’t Meijerink is altijd wat te doen.  

Met de aanleg van GreenBoarding en de komst van  
LED verlichting en zonnepanelen zetten we in op  
verduurzaming van ons sportpark. 

FC ZUTPHEN
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 Hoofdsponsor

 •    12 meter reclamebord op de meest promi-
nente plaats langs het hoofdveld

 
 •    Shirtreclame en kledingpakket voor  

1e elftal en begeleiding
 
 •   Mogelijkheid om een bedrijfsvlag op te 

hangen 
 
 •      FC Zutphen clubpas voor 2 personen  

o.a. voor bezoek aan thuiswedstrijden  
FC Zutphen 1

 
 •     Vermelding + advertentie in wedstrijd- 

programma bij thuiswedstrijden van  
FC Zutphen 1

 
 •      Advertentiepagina in de toernooikrant van 

het jaarlijkse FC Zutphen U13 Tournament
 
 •      Narrowcasting advertentie op TV  

schermen in kantine en sponsorruimte
 
 •    Bedrijfslogo op de FC Zutphen website met 

een link naar de website van de sponsor
 
 •      Lidmaatschap van ondernemersclub  

De Achterban

€ in overleg

 Stersponsor

 •     6 meter reclamebord op prominente  
plaats langs het hoofdveld

 
 •     Shirtreclame, trainingspakken en tassen  

voor elftal en begeleiding
 
 •    Mogelijkheid om een bedrijfsvlag op te 

hangen 

 •     FC Zutphen clubpas voor 2 personen  
o.a. voor bezoek aan thuiswedstrijden 
van FC Zutphen 1

 
 •    Narrowcasting advertentie op TV schermen  

in kantine en sponsorruimte
 
 •    Bedrijfslogo op de FC Zutphen site met een 

link naar de website van de sponsor
 
 •    Lidmaatschap van ondernemersclub  

De Achterban

€ 2.500  per seizoen

 Jeugdsponsor

 •     6 meter reclamebord op prominente  
plaats langs het hoofdveld

 •     Shirtreclame bij alle jeugdteams van  
een afdeling

 •      Mogelijkheid om een bedrijfsvlag op te 
hangen 

 •     FC Zutphen clubpas voor 2 personen  
o.a. voor bezoek aan thuiswedstrijden  
van FC Zutphen 1

 •    Narrowcasting advertentie op TV schermen  
in kantine en sponsorruimte

 •    Bedrijfslogo op de FC Zutphen site met een 
link naar de website van de sponsor

 •    Lidmaatschap van ondernemersclub  
De Achterban

€ 2.500  per seizoen

 Elftalsponsor

 •     3 meter reclamebord langs het hoofdveld
 
 •     Shirtreclame, trainingspakken en tassen 

voor elftal en begeleiding
 
 •     Mogelijkheid om een bedrijfsvlag op te 

hangen 
 
 •     FC Zutphen clubpas voor 2 personen  

o.a. voor bezoek aan thuiswedstrijden  
van FC Zutphen 1

 
 •    Bedrijfslogo op de FC Zutphen site met een 

link naar de website van de sponsor
 

€ 1.500  per seizoen

 Shirtsponsor

 •     Alleen mogelijk voor de lagere  
[niet-prestatie] teams

 •     Reclame op de shirts van het team

 •     FC Zutphen clubpas voor 2 personen  
o.a. voor bezoek aan thuiswedstrijden  
van  FC Zutphen 1

€ 500  per seizoen

 Trainingspakken sponsor

 •     Alleen mogelijk voor de lagere  
[niet-prestatie] teams

 •     Reclame op de trainingspakken van het team

 •      FC Zutphen clubpas voor 2 personen  
o.a. voor bezoek aan thuiswedstrijden  
van  FC Zutphen 1

€ 750  per seizoen

 Overige sponsoring

 •     Reclamebord langs hoofdveld van 3, 6, 9,  
12 of 24 meter  
€ 250,  € 450,  € 600,  € 750,  en € 1.250

    per jaar

 •     Reclamebord langs veld 2 van 3, 6, 9,  
12 of 24 meter  
€ 250,  € 450,  € 600,  € 750,  en € 1.250

    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 
fczutphen.nl  
€ 25  per maand

 •     Etsraam met bedrijfslogo in het clubgebouw 
€ 250  per jaar

 Green Boarding

 Light 
 
   Zichtbaarheid is minimaal 10 seconden  

elke 12 minuten op alle speeldagen
 

 •  1 jaar:    
    € 950 
  
 •  3 jaar: 
    € 750  per jaar 

 Regular 

   Zichtbaarheid is minimaal 10 seconden  
elke 6 minuten op alle speeldagen

 •  2 weken: 
    € 150 

 •  September t/m februari: 
    € 850 

 •  1 jaar:    
    € 1.500 

 •  3 jaar:  
    € 1.200  per jaar

 •  5 jaar: 
    € 1.200  per jaar 
    [ Inclusief CO2 certificaat op naam  

retour  t.w.v.  € 1.500 ]

 

 Sponsoring  
 internationaal U13 Tournament

 •     Ondernemers: Diverse mogelijkheden,  
zie daarvoor de speciale U13 brochure 

 •   Particulieren: Vriend van het U13 Tournament 
worden

€ 100  of  € 150 

 Voetbaltassen sponsor

 •     Alleen mogelijk voor de lagere  
[niet-prestatie] teams

 •     Reclame op de voetbaltassen van het team

 •     FC Zutphen clubpas voor 2 personen  
o.a. voor bezoek aan thuiswedstrijden  
van  FC Zutphen 1

€ 500  per seizoen

FC Zutphen
SPONSORPAKKETTEN
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o.a. voor bezoek aan thuiswedstrijden  
van FC Zutphen 1

 •    Narrowcasting advertentie op TV schermen  
in kantine en sponsorruimte

 •    Bedrijfslogo op de FC Zutphen site met een 
link naar de website van de sponsor

 •    Lidmaatschap van ondernemersclub  
De Achterban

€ 2.500  per seizoen

 Elftalsponsor

 •     3 meter reclamebord langs het hoofdveld
 
 •     Shirtreclame, trainingspakken en tassen 

voor elftal en begeleiding
 
 •     Mogelijkheid om een bedrijfsvlag op te 

hangen 
 
 •     FC Zutphen clubpas voor 2 personen  

o.a. voor bezoek aan thuiswedstrijden  
van FC Zutphen 1

 
 •    Bedrijfslogo op de FC Zutphen site met een 

link naar de website van de sponsor
 

€ 1.500  per seizoen

 Shirtsponsor

 •     Alleen mogelijk voor de lagere  
[niet-prestatie] teams

 •     Reclame op de shirts van het team

 •     FC Zutphen clubpas voor 2 personen  
o.a. voor bezoek aan thuiswedstrijden  
van  FC Zutphen 1

€ 500  per seizoen

 Trainingspakken sponsor

 •     Alleen mogelijk voor de lagere  
[niet-prestatie] teams

 •     Reclame op de trainingspakken van het team

 •      FC Zutphen clubpas voor 2 personen  
o.a. voor bezoek aan thuiswedstrijden  
van  FC Zutphen 1

€ 750  per seizoen

 Overige sponsoring

 •     Reclamebord langs hoofdveld van 3, 6, 9,  
12 of 24 meter  
€ 250,  € 450,  € 600,  € 750,  en € 1.250

    per jaar

 •     Reclamebord langs veld 2 van 3, 6, 9,  
12 of 24 meter  
€ 250,  € 450,  € 600,  € 750,  en € 1.250

    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 
fczutphen.nl  
€ 25  per maand

 •     Etsraam met bedrijfslogo in het clubgebouw 
€ 250  per jaar

 Green Boarding

 Light 
 
   Zichtbaarheid is minimaal 10 seconden  

elke 12 minuten op alle speeldagen
 

 •  1 jaar:    
    € 950 
  
 •  3 jaar: 
    € 750  per jaar 

 Regular 

   Zichtbaarheid is minimaal 10 seconden  
elke 6 minuten op alle speeldagen

 •  2 weken: 
    € 150 

 •  September t/m februari: 
    € 850 

 •  1 jaar:    
    € 1.500 

 •  3 jaar:  
    € 1.200  per jaar

 •  5 jaar: 
    € 1.200  per jaar 
    [ Inclusief CO2 certificaat op naam  

retour  t.w.v.  € 1.500 ]

 

 Sponsoring  
 internationaal U13 Tournament

 •     Ondernemers: Diverse mogelijkheden,  
zie daarvoor de speciale U13 brochure 

 •   Particulieren: Vriend van het U13 Tournament 
worden

€ 100  of  € 150 

 Voetbaltassen sponsor

 •     Alleen mogelijk voor de lagere  
[niet-prestatie] teams

 •     Reclame op de voetbaltassen van het team

 •     FC Zutphen clubpas voor 2 personen  
o.a. voor bezoek aan thuiswedstrijden  
van  FC Zutphen 1

€ 500  per seizoen

FC Zutphen
SPONSORPAKKETTEN
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Ondernemersclub De Achterban 

 
De Achterban is de ondernemersclub die aan FC Zutphen is verbonden.  
Bij deze club hebben zich al meer dan 60 ondernemers aangesloten.  
 
Ze ontmoeten elkaar regelmatig om hun sociale en zakelijke netwerk  
te onderhouden of uit te breiden.

Jaarlijks organiseert De Achterban minimaal 5 ledenavonden of uitjes.  
Elkaar gezellig ontmoeten staat voor de ondernemersclub centraal.  
Met daarbij de mogelijkheid samen business te doen en elkaar te helpen.

Meer info en aanmelden: deachterban.nl

Green Boarding

 
Langs ons hoofdveld is Green Boarding geplaatst: ruim 18 meter aan zonnepanelen  
Deze panelen zijn multifunctioneel. Ze zorgen voor opwekking van energie en voor  
luchtzuivering [CO2-reductie]. En op de panelen is veel advertentie ruimte.  

In het midden van de Green Boarding bevindt zich een 5 meter lang LED-scherm.  
Op dit scherm kunnen filmpjes en animaties van sponsors uit het Green Boarding  
netwerk getoond worden. Zo ben je bij FC Zutphen zichtbaar, maar ook bij andere  
clubs die zich bij het Green Boarding netwerk aansluiten. 
 
Met Green Boarding lever je als sponsor dus een bijdrage aan verduurzaming  
en vorm je een groot netwerk.

Wil jij meer weten over adverteren op de  Green Boarding

info@deachterban.nl

deachterban.nl

facebook.com/ondernemersclubdeachterban

de achterban

sponsorcommissie@fczutphen.nl

of kijk op  

fingerz.world

FC Zutphen zet vol in op duurzaamheid!
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FC Zutphen
Sportpark ’t Meijerink

Meijerinkpad 1

7207 ED Zutphen

fczutphen.nl

sponsorcommissie@fczutphen.nl      

0575 – 52 43 76

FC ZUTPHEN

SPONSOR
BROCHURE
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