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Amstelveense sportclub 

van het jaar 2019 !
-AmstelveenSport-
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Leden
1.400 spelende leden

300 vrijwilligers

96 teams

450 t/m onder 13 jaar, verdeeld over 44 teams

2000 wedstrijden
1300 thuis, 700 uit

1700 trainingen

per jaar

Damesvoetbal
Damesvoetbal +10% per jaar

87 leden

2 leden bij Ajax, PSV en nu Bordeaux. 

Katja Snoeijs international: oranjeleeuwin

Groei vereniging
40 spelers (m/v) per jaar,

waarvan 30 t/m onder 13 jaar.

Afgelopen seizoen 121 (!)

Bereik directe aanhang
3400 personen

waarvan 2000 via ouders

jeugd

Bereik website
1200 unieke bezoekers, per week 



Unieke contactmomenten
Per seizoen op basis van 1300

thuiswedstrijden met een gemiddelde,

unieke aanhang van 37 personen:

Unieke contactmomenten per seizoen =

1300 x 37 = 48.100

(online contacten niet meegerekend!)

NB

We hebben deze casus aan experts van de Ster voorgelegd. 

Zij komen in dit geval op € 0,75 per uniek contactmoment.

48.100 x € 0,75 = € 36.000,-- per jaar

Advies van een media-inkoopburo bracht ons op een 

gemiddelde media-tegenwaarde van

€ 69.000,-- per jaar

Ter verder vergelijk: advertentie Amstelveens Nieuwsblad 

(vergelijkbaar bereik: 46.713)  gemiddeld  tarief  is  €  1.935,- per 

editie, tweewekelijks. Maal 25 edities = € 48.375,-- per jaar



Leden
1.400 

300 

96 teams

450 t/m 

Voetbalparticipatie leidt tot een scala aan sociale voordelen en het voorkomen van sociale problemen, 

met als resultaat in persoonlijke ontwikkelingen, verbeterde economische prestaties en besparingen 

voor de samenleving
bron: SROI-rapport Nederland UEFA (06-07-2021)

NL Sporting Martinus (0,11%)

Vrijwiligerswaarde 1,18Milj € 1.298.000,00 bijdrage aan het clubvoortbestaan

Voorkomen criminaliteit 13,97M € 15.367,00

Opleidingswaarde 226M € 248.600,00 voorkomen schoolverzuim, leervaardigheid vergroten

Directe bijdrage economie 1,269Milj € 1.395.900,00 als veldhuur, materialen, vrijwilligersvergoeding, 

sportkleding, uitgaven door club en leden

Gezondheidszorg besparing 2,542Milj € 2.796.200,00  zoals o.a. € 2.310.000,00 mentaal welzijn (voorkomen van 

spanningen, depressies, psychoses)

€ 5.754.067,00 -€ 1.930,00 blessures

€ 403.645,00 diabetes

€ 10.571,00 aging





Sporting Martinus Businessclub:  
dat is een prachtige groep sociaal bewogen 

ondernemers, die de club sponsoren vanuit hun  

sporthart

Zichtbaarheid: - Website banner 

- Reclamebord

- Toernooinaam

- Narrow casting kantine

- Sponsorzuil bij entree van het 

complex

- Facebook-community

- Thema-sponsoring (van ballenhok tot 

jeugdveld, van speeltuin tot biertap)











Lidmaatschap Business Club; per jaar (min. 3 jaar) € 1.650

Reclamebord 4 meter ²) of

Reclamebord 4 meter ²) 2e ring (ovb

beschikbaarheid

150,- extra

Extra reclamebord 2e ring (ovb beschikbaarheid) 350,- extra

Mogelijkheid tot een zelf te organiseren gratis 

(licht)wedstrijd 

Gratis toegang tot onze evenementen

Naamsvermelding op welkomstbord / erezuil

Gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten ³)

Banner website & SponsorVisie

Banner op narrowcasting kantine / Club TV

Vermelding programmaboekje

Toelichting

²) exclusief productiekosten 

³) exclusief facilitaire bijdrage

Alle genoemde prijzen zijn op jaarbasis, voor minimaal 3 jaar en 

exclusief BTW.

Website  & SponsorVisie, in combinatie met  

Narrowcasting / Club TV

Bannerpositie inclusief introductie & actiepagina, 

inclusief narrowcasting/Club TV (min. 3 jaar) € 250



Shirts ¹) €

¹) 
3000

(54 speelsters) 

¹) 
4000

Andere clusters zijn reeds voorzien van sponsor

Toelichting

¹) exclusief kleding- en drukkosten. 

voor minimaal 3 jaar en exclusief BTW.



Sponsormogelijkheden

Reclamebord 400x77,5cm  ²) (per jaar / min. 3 jaar) € 500

Reclamebord 400cm  ²) 2e ring (ovbh beschikbaar) € 650

Wedstrijdbal 1e elftal (per keer) € 75

Omroep sponsornaam wedstrijd zondag 1 € 50

Toernooisponsoring (per jaar / min. 3 jaar) € 750

Naamsvermelding coachjacks ¹) ³)   , per cluster € 1000

Naamsvermelding wedstrijdshirt overige senioren ¹) ³) € 500

Trainings/presentatiepakken  ¹) ³) , per cluster € 2000

Tassen elftal ¹) ³) € 250

Banier hoofdveld (per jaar nieuw doek), 3 jaar € 375

Diverse

Events en thema-feesten In overleg

Toelichting

¹) exclusief kleding- en drukkosten

²)  exclusief productiekosten (indicatie per m‘  is ca € 120,--)

³)  Sporting Martinus streeft naar teamwear clustersponsoring

Alle vermelde prijzen gelden per jaar tenzij anders aangegeven en zijn 

exclusief BTW.

*Verantwoording besteding sponsorrendement

Sporting Martinus groeit  en bloeit en is voornemens een mogelijk sponsorrendement aan te wenden voor uitbreiding van bijpassende 

accommodatie zoals de aanschaf van extra kantine-voorzieningen en speelmateriaal.   

Heeft u andere originele sponsor ideeën?

De stoeltjes van de tribune? Het ballenhok? De speeltuin?  De prijzenkast?  De toegangspoort ? De fietsenstalling? 

Inspireer ons en vraag naar de mogelijkheden !

Reclamebord  in combinatie met SponsorVisie

Reclamebord ²) inclusief webbannerpositie & 

actiepagina, plus vemelding op Club TV (1e jaar)

-2e en volgende jaren eenmalig 10% korting-

€ 850





Naamsbekendheid vergroten
bij 3.200 sportieve mensen en 42.000 bezoekers 

per jaar in Amstelveen
Steun een sociale club
100% gerund door vrijwilligers, 

die jouw steun zeer goed 

kunnen gebruikenGoodwill opbouwen
Toon je maatschappelijke betrokkenheid

Iedereen moet lekker kunnen sporten
Jouw sponsoring houdt de contributie voor iedereen betaalbaar

Zelf sport mogelijk

maken
voor jouw kind of jezelf 

Club van het jaar 2019
Sporting Martinus is bekroond tot 

Amstelveens Sportvereniging van het jaar 2019

vanwege juist ook haar sociaal-maatschappelijke 

activiteiten buiten de club om.

Netwerken
Ontmoet andere bedrijven/sponsors



sinds 1919


