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Sponsorplan SV Quintus 
 
Gaat u SV Quintus ondersteunen door sponsor te worden? 
 
Wij zijn een bloeiende vereniging in de gemeente Bronckhorst met circa 100 leden. Onze leden 
komen voornamelijk uit de dorpen uit onze gemeente, zoals Hengelo Gld, Vorden, Zelhem, 
Keijenborg. Ook uit de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek hebben wij actieve leden. 
 
Wij zetten ons zelf in om inkomsten te verkrijgen voor onze vereniging via de Grote Clubactie, 
onze potgrond- en mestactie, deelname aan Sponsorkliks en acties van lokale ondernemers en 
het organiseren van de Quintusloop.  
 
Wij vragen echter ook uw hulp. Wij bieden u voor uw ondersteuning een aantal sponsorpakketten: 
 

Pakket Inhoud Periode Per seizoen 
Vriend  Logo op www.svquintus.nl onder ‘sponsoren’ 

 Logo op magneet reclameplaat van 50 m x 100 
mm op een sponsorenbord (staat in hal sporthal 
De Kamp bij thuiswedstrijden) 

1 jaar €50,= 

Sponsor  Logo op spandoek (circa 900 mm x 900 mm). 
Spandoek wordt opgehangen in de zaal van 
sporthal De Kamp bij thuiswedstrijden (bij alle 
teams) en bij evenementen (Quintusloop, 
schoolhandbaltoernooi en DVO 
stratenvolleybaltoernooi) 

 Logo op www.svquintus.nl onder ‘sponsoren’ 
 Logo op magneet reclameplaat van 50 m x 100 

mm op een sponsorenbord (staat in hal sporthal 
De Kamp bij thuiswedstrijden) 

3 jaar €150,= 

Shirtsponsor  Logo op tenues 
 Optie: Logo op spandoek (circa 900 mm x 900 

mm). Spandoek wordt opgehangen in de zaal van 
sporthal De Kamp bij thuiswedstrijden (bij alle 
teams) en bij evenementen (Quintusloop, 
schoolhandbaltoernooi en DVO 
stratenvolleybaltoernooi) 

 Logo op www.svquintus.nl onder ‘sponsoren’ 
 Logo op magneet reclameplaat van 50 m x 100 

mm op een sponsorenbord (staat in hal sporthal 
De Kamp bij thuiswedstrijden) 

3 jaar Eenmalig kosten sportshirt, 
sportbroek, inclusief 
shirtnummers en uw logo 
 
Optie spandoek: eenmalig 
€75,= (3 jaar te gebruiken) 

 
Het sponsorgeld gebruiken wij om: 

 cursussen te volgen (zoals trainers- en scheidsrechterscursussen), zodat we de 
vereniging kwalitatief gezien op niveau kunnen houden 

 activiteiten voor de jeugd te organiseren 
 contributieverhoging zoveel mogelijk tegen te gaan 
 de vereniging representatief naar buiten te kunnen laten treden 
 de financiële positie veilig te stellen. 

 
Enthousiast geworden om SV Quintus te steunen? 
Neem dan contact op met de sponsorcommissie!  sponsorcie@svquintus.nl 
 
 


