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SPONSORING 2018-2022

POSITIESPEL ALS EEN TEAM VOLWASSEN VOETBAL

NB: Het aantal leden/teams per categorie is variabel en afhankelijk van het aantal spelers per seizoen

FC Dalfsen betrekt u graag bij de nieuwe jeugdcombinatie!  

Samen met u stimuleren wij groei, talent en voetbalplezier. En door uw bijdrage geeft u aan maatschappelijk betrokken te zijn en sport toegankelijk te 
willen maken voor iedereen. FC Dalfsen is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de Dalfser voetbalverenigingen ASC ’62 en SV Dalfsen. Met 
ingang van het nieuwe seizoen heeft FC Dalfsen zo’n 40 jeugdteams (ruim 560 jeugdleden). Deze teams worden allemaal in een  nieuw groen–zwart 
tenue gestoken. U geeft ons de naam van uw bedrijf en wij zorgen voor een schot in de roos! Want de naam van uw bedrijf kan een prominente en 
duidelijke plek op het tenue krijgen. We hebben daarvoor een speciaal sponsorplan ontwikkeld. 

U kunt een keuze maken voor één van de zes leeftijdscategorieën (zie hieronder). Iedere categorie vertegenwoordigt een kleine 100 spelers. Stelt u 
zich eens voor: 100 x uw bedrijfsnaam op de velden in Dalfsen en regio. Wij bevorderen met shirtreclame uw imago en maken een breed publiek 
attent op uw producten en diensten. Het is aan u voor welk pakket u kiest: totaalsponsor, eerste helft, tweede helft, training? Of wilt u liever geen 
specifieke categorie sponsoren, maar wel FC Dalfsen steunen? Wordt dan lid van de Sponsor Groep FC Dalfsen! 

Wordt u sponsor van FC Dalfsen om uw  naamsbekendheid te vergroten?  Of wilt u graag iets betekenen voor het verenigingsleven of de jeugd in 
Dalfsen? Wat uw reden ook is voor uw bijdrage: als sponsorcommissie van FC Dalfsen streven wij ernaar om dé juiste invulling te geven aan het 
sponsorpakket dat bij uw bedrijf past. Wij denken hierin graag met u mee en bieden u zeer interessante mogelijkheden! 

De Sponsorcommissie

sponsorcommissie
Michel van Spijker, Philip Veldman
sponsoring@fcdalfsen.nl

Deze categorie kenmerkt zich door het 
volwassen voetbalspel. De favoriete positie 
is meestal bekend. Er kunnen afspraken 
gemaakt worden over de teamorganisatie. 
Er wordt ingegaan op zaken als team- en 
individuele tactiek. Winnen is heel 
belangrijk voor deze junioren. Ze moeten 
leren dat het eigenbelang ondergeschikt is 
en blijft aan het teambelang.

Spelen als een team met de wedstrijd als 
hoofddoel; daar staat deze categorie 
voor. Teamtactiek wordt belangrijker en 
onderlinge coaching komt meer naar 
voren. De handelingssnelheid gaat 
omhoog. Daarnaast worden fysieke en 
mentale kwaliteiten van elkaar geëist.

Deze leeftijdscategorie komt in de 
puberteit en is eigenwijs. Ze krijgen vaak 
te maken met een groeispurt. Voetbal 
verwachtingen ontwikkelen zich 
gaandeweg steeds meer.  Tactiek en 
positiespel worden steeds meer ontwik-
keld.

SAMEN SPELEN ACTIES MAKEN OP GROOT VELD
Ongedwongen samen spelen staat centraal 
in deze categorie voor de jeugdteams 
onder 8, 9 en 10. Nog geen of weinig 
tactiek, de verdedigende en aanvallende 
posities worden ingenomen en er is veel 
plezier en beleving. Dribbels en passes zijn 
veelvuldig te zien. Er wordt gevoetbald op 
een kwart voetbalveld met 6 tegen 6. 

Deze categorie richt zich op de kinderen 
die acties gaan maken en elkaar aanmoe-
digen in het samen spelen. 
Het gaat om de jeugd onder 11 en 12. Het 
tempo gaat omhoog en er wordt 
gevoetbald op een half voetbalveld. 
Het aantal spelers is 8 tegen 8. 

De categorie “op groot veld” omvat de 
kinderen die de stap maken naar de 
junioren. De wedstrijden krijgen een
steeds officiëler karakter en er wordt 11 
tegen 11 gespeeld. Er wordt ook voor het 
eerst een onderverdeling gemaakt in 
jongens en meisjes teams.

Teams O-08, O-09 en O-10 Teams O-11, O-12. Teams JO-13, MO-13 en MO15

Teams JO15 Teams JO17 en MO17 Teams JO19



ASC

TOTAALSPONSOR CATEGORIE

EERSTE HELFT TWEEDE HELFT TRAINING

Wilt u geen specifieke categorie sponsoren, maar wel FC Dalfsen steunen? Wordt dan lid van de 
Sponsor Groep FC Dalfsen.  U bepaalt zelf uw bijdrage, met een minimum van 100 euro per jaar. 
Als lid van de groep krijgt u onderstaande voordelen:

•  sponsoropdruk logo Sponsor Groep FC Dalfsen op de mouw van alle shirts, 
   trainingspakken (borst rechts) en leidersjassen (borst rechts)
•  vermelding op het welkomstbord van sportpark Gerner
•  vermelding naam op de sponsorpagina van www.fcdalfsen.nl
•  vermelding naam in het halfjaarlijks magazine FC Dalfsen op de 
   Sponsor Groep FC Dalfsen pagina

•  logo op de voor en achterzijde van de shirts van een categorie naar keuze
•  logo op de achterzijde trainingspakken van een categorie naar keuze
•  EXTRA: logo op de achterzijde leidersjassen van de categorie
•  vermelding logo op het welkomstbord sportpark Gerner
•  vermelding logo op de sponsorpagina van www.fcdalfsen.nl
•  advertorial ‘Sponsor in Beeld’  (A4) in een van de uitgaves van het 
    halfjaarlijkse magazine

•  logo op de voorzijde shirts van een 
   categorie naar keuze
•  vermelding logo op het welkomstbord 
   sportpark Gerner
• vermelding logo op de sponsorpagina 
   van www.fcdalfsen.nl
•  advertentie (A5) in het halfjaarlijkse 
   magazine

•  logo op de achterzijde shirts van een 
   categorie naar keuze
•  vermelding logo op het welkomstbord 
   sportpark Gerner
•  vermelding logo op de sponsorpagina 
   van www.fcdalfsen.nl
•  advertentie (A6) in het halfjaarlijkse 
   magazine

•  logo op de achterzijde trainingspakken 
   van een categorie naar keuze
•  vermelding logo op het welkomstbord
   sportpark Gerner
•  vermelding logo op de sponsorpagina 
   van www.fcdalfsen.nl
•  vermelding logo in het halfjaarlijkse 
   magazine op de sponsorpagina

Sponsorbijdrage:         € 750 per seizoen
         contract voor 4 seizoenen.

Sponsorbijdrage:     € 500 per seizoen
     contract voor 4 seizoenen.

Sponsorbijdrage:     € 1000 per seizoen
     contract voor 4 seizoenen.

Sponsorbijdrage:  

€ 2250 
per seizoen
 contract voor 4 seizoenen.

Sponsorbijdrage: 

vanaf € 100 per seizoen

sponsorcommissie
Michel van Spijker, Philip Veldman
sponsoring@fcdalfsen.nl

Wilt u FC Dalfsen op een andere manier sponsoren? Hebt u andere wensen of ideeen zoals bijvoorbeeld toernooi sponsoring. 
Dan is sponsoring op maat ook mogelijk! Neem dan contact met ons op: sponsoring@fcfalfsen.nl

SPONSORING OP MAAT


