Alkmaars oudste
vereniging
is springlevend!

Sponsor
informatie
Alcmaria Victrix

Wordt lid van
onze Business Club
Business Club Alcmaria Victrix
businessclub@alcmariavictrix.nl
072 511 00 03

• Vergroot je netwerk
• Steun de club
• Geniet van de gezelligheid

Alcmaria Victrix heeft diverse sponsormogelijkheden,

Alkmaars oudste

Alkmaars oudste heeft veel te bieden.
Opgericht in 1898. Onze voetbalclub heeft
een lange en kleurrijke historie en is nu
nog steeds een springlevende club. We
hebben 700 voetbal- en 300 honk- softbal
leden. Alcmaria Victrix heeft een fantastisch
complex met prachtige velden en 2 gezellige
club gebouwen. De Alcmarianen hebben
een sterk clubgevoel. Prestatie, sportiviteit
en plezier gaan hand in hand.

Business Club
Alcmaria Victrix
Sponsoring vanuit het bedrijfsleven is ook
voor onze club noodzakelijk. In 2014 is de
Business Club Alcmaria Victrix opgericht
met als doel onze club extra te ondersteunen.
Door sponsor te worden van
Alcmaria Victrix wordt je automatisch lid
van de Business Club. Op dit moment een
interessant netwerk van 80 lokale bedrijven.
Jaarlijks organiseert onze Business Club
enkele bijeenkomsten met aansprekende
sprekers, leuk entertainment en heerlijke
hapjes en drankjes.
Sponsor worden van Alcmaria Victrix.
Vergroot je netwerk. Steun de club.
Geniet van de gezelligheid.

• Onze Business Club leden ontvangen gratis drankjes, in de rust en tot
1 uur na de wedstrijd van zondag 1, in de Bestuurskamer.
• De Business Club leden worden vermeld op de het Business Club bord
binnen en buiten ons clubgebouw.
• Enkele keren per jaar worden onze Business Club leden uitgenodigd
voor een speciale bijeenkomst.

Sponsor Platina
€ 2500 per jaar

Sponsor Goud
€ 1500 per jaar
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Reclame 8,5  x 3 m op de sporthal
Logo en doorlink op AV site
10 loten jaarlijkse shirtsponsor trekking
Eigen vlag bij hoofdveld
1 x balsponsor 1e Zaterdag of 1e Zondag
2e reclamebord B veld
1x jaarlijks gratis gebruik clubgebouw
1 x gratis voetbalclinic

Reclamebord 6 m. in de zittribune
Logo en doorlink op AV site
5 loten jaarlijkse shirtsponsor trekking
Eigen vlag bij hoofdveld
2e reclamebord B veld
1x jaarlijks gratis gebruik clubgebouw

Sponsor Zilver
€ 1000 per jaar

Sponsor Brons
€ 500 per jaar

• Reclamebord 6 m. tribune zijde
• Logo en doorlink op AV site
• 3 loten jaarlijkse shirtsponsor trekking

• Reclamebord 6 m. doel zijde
• Logo en doorlink op AV site
• 1 lot jaarlijkse shirtsponsor trekking

Businessclub lid
€ 250 per jaar

Bal sponsor
€ 75 per wedstrijd

• Naamsvermelding op in en buiten
borden clubgebouw
• Reclame bord kabouter- of B veld
(eigen aanmaak)

• Sponsor van de wedstrijdbal
• 1e zondag of 1e zaterdag team

Sponsor overeenkomsten zijn minimaal voor 3 jaar.

