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Welkom bij SML 
 
Voetbalvereniging SML is al ruim 100 jaar DE voetbalclub voor voetballiefhebbers in Arnhem-Noord. 

Ooit ontstaan op een grasveldje bij Onderlangs, waar een paar vrienden regelmatig bij elkaar kwamen 

om een balletje te trappen. Het werd tijd voor een echte voetbalclub, vonden ze, en zo werd op 1 

september 1911 SML (Sport Maakt Lenig) opgericht. Anno 2015 is SML een levendige en moderne club 

waar zo’n 800 leden met veel plezier geweldige sport bedrijven, onder omstandigheden die door een 

grote groep enthousiaste vrijwilligers zo optimaal mogelijk worden verzorgd. Een club waar ruimte is 

voor ontspanning, ambitie en groei.  

 

Sponsormogelijkheden bij SML 

Als ontspanning, ambitie en groei u aanspreken, is sponsoring van SML een goede keuze. SML biedt 

sponsors zichtbaarheid, een groot bereik en een groot zakelijk netwerk. Onze sponsorings-

mogelijkheden beperken zich niet tot enkel een reclamebord maar zijn uitgebreid en maatwerk is altijd 

bespreekbaar. Alles uiteraard afhankelijk van het type bedrijf, merk en merkbeleving. Naast een 

financiële tegenprestatie bestaat ook de mogelijkheid om bij te dragen in de vorm van kennis, advies, 

(sport)materialen, uitvoerende of praktische ondersteuning. Alle geboden sponsormogelijkheden, of 

combinaties, gaan in overleg met de Commissie Commerciële Zaken i.v.m. beschikbaarheid en andere 

sponsorverplichtingen. 

 

SML biedt zeer uiteenlopende mogelijkheden voor sponsoring. Afhankelijk van of u zich wilt richten op 

het eerste elftal of juist op een jeugdteam maakt u een keuze. Of als u geen team wilt sponsoren maar 

juist goed zichtbaar wilt zijn op Sportpark De Bakenberg kunt u kiezen voor lidmaatschap van de 

Business Club en sponsoring van bijvoorbeeld het scorebord, een reclamebord langs de velden of de 

koffiebekers in het clubhuis. 

 

SML biedt de diverse mogelijkheden 

aan in de volgende sponsorpakketten: 

 

 Lid Business Club 

 Hoofdsponsor 

 Gold sponsor 

 Silver sponsor 

 Team sponsor 

 Basis sponsor 

 Jeugd sponsor 

 Bakenberg sponsor 
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Waarom sponsor worden van SML? 
 

100 jaar historie en volop groei 

SML vormt al ruim 100 jaar het kloppend voetbalhart van Arnhem-Noord en het prachtige dorp 

Schaarsbergen. Door gericht beleid heeft SML de afgelopen jaren een ongekende groei doormaken, 

vooral in kwaliteit. Er is een duidelijke visie en een daadkrachtig bestuur. Jeugdteams spelen op hoog 

niveau. Met het vizier op de toekomst gericht en met respect voor het verleden, blijft SML een 

belangrijke rol spelen in Arnhem en omstreken. 

 

Uitstekende reputatie 

Fatsoen en respect staan hoog in ons vaandel. SML is een sociale, sympathieke en goed georganiseerde 

club. Als club zijn we meer dan voetbal alleen en willen we ook onze verantwoordelijkheid nemen om 

een centrale plaats in te nemen om in de wijken om ons heen te zorgen voor sociale cohesie. 

 

Ruim 800 leden met loyaliteit 

Bij SML voetballen ruim 800 leden in meer dan 40 teams. SML is een middelgrote club. Niet te klein en 

niet te groot; wel persoonlijk en goed georganiseerd. Centraal staat daarbij dat iedereen die aan onze 

club verbonden is of zich verbonden voelt in de gelegenheid wordt gesteld met veel plezier en 

voldoening de voetbalsport te beoefenen of te bekijken. Leden van SML zijn zeer betrokken bij hun club.  

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 

Opvallend aan SML is dat er relatief veel jeugdteams zijn en dat de selectieteams op hoog niveau spelen. 

Enkele van onze selectieteams spelen zelfs op zeer hoog landelijk niveau - 1e en 2e divisie - tegen 

topclubs als FC Twente, PEC Zwolle en FC Groningen en grote amateurverenigingen als AFC en Argon. 

Door onze jeugd goed en met plezier te laten trainen kan ieder kind op zijn of haar niveau spelen. Ieder 

kind kan zich hier verder ontwikkelen.  

 

We blijven een echte vereniging 

Bij SML weten we wie we zijn en waar we vandaan komen. We bewaken de gezelligheid en het 

saamhorigheidsgevoel dan ook te allen tijde, maar omarmen waar nodig ook professionalisering. Een 

vereniging als SML kan alleen blijven bestaan indien er een professionele organisatie staat. Er wordt dan 

ook een beroep gedaan op de aanwezige (professionele) kennis bij ouders en spelers. Alle functies 

worden echter ingevuld op vrijwillige basis, behalve de trainers en begeleiding van de selectieteams. 

 

Prachtig sportcomplex 

Sportpark De Bakenberg is een prachtig sportcomplex gelegen aan de Kemperbergerweg/ 

Bakenbergseweg, aan de rand van de Veluwe in Arnhem-Noord. Op De Bakenberg beschikt SML over 

twee kunstgrasvelden, waarvan één met grote tribune voor ruim 300 personen. Verder heeft SML één 

volwaardig grasveld en 2 compacte grasvelden (voor F- en E-teams) tot z’n beschikking. Het sfeervolle 

grote clubhuis heeft een groot terras, vanaf waar de wedstrijd op het hoofdveld wordt gevolgd. 
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En het wordt steeds mooier. In 2015 is onder leiding van een professionele aannemer en met de inzet 

van een ervaren vrijwillige bouwploeg een nieuwe aanwinst aan de club toegevoegd. Naast de 12 

kleedkamers in het hoofdgebouw beschikt SML nu over 2 extra, grote, kleedkamers en een separate 

kleedkamer voor scheidsrechters. 

 

Enorm bereik 

Wekelijks bezoeken honderden tot duizenden sporters en supporters ons sportpark, op zich al een 

enorm bereik. Maar er is meer. De site van SML is één van de best bezochte lokale sites onder de 

bewoners van Arnhem en ver daarbuiten. Bovendien zijn we actief op Facebook en Twitter. Daarnaast 

bieden we steeds meer gerichte communicatiemogelijkheden: naast voetbalkleding, boarding en 

vlaggen, zijn het sponsorbord bij de entree, de digitale nieuwsbrief en de TV-schermen in ons clubhuis 

krachtige communicatiedragers. Via SML is een zeer hoog bereik onder de Arnhemse bevolking te halen. 

 

Krachtig netwerk 

Wij bieden onze sponsors een vereniging met een groot ledenbestand, plus een grote achterban. Omdat 

succesvolle transacties meestal worden afgesloten tijdens informele bijeenkomsten, organiseert de 

Business Club van SML regelmatig netwerk bijeenkomsten waar u ondernemers kunt ontmoeten in een 

informele sfeer. De filosofie achter de Business Club is dat het voor u een interessant netwerk moet zijn 

van ondernemers en bedrijven dat bijdraagt aan de groei van uw bedrijf. Voor SML levert het partners 

op die de vereniging verder helpen met hun netwerk, activiteiten en adviezen en daarnaast de 

vereniging ook financieel ondersteunen. 

 

Deze sponsors gingen u voor 

Zowel grote als kleine bedrijven dragen door sponsoring bij aan SML, zitten in een succesvol netwerk  

en bereiken duizenden voetballiefhebbers in Arnhem en omstreken. De hoofdsponsor van SML is ING. 

Andere subsponsors zijn bijvoorbeeld Snelders Sport uit Elst, Simsom (fietsaccessoires) en Bavaria.  

Maar ook Totaaltuin.nl, Puntman Makelaardij en bakkerij Reijnen hebben iets met u gemeen: zij 

overwogen ooit sponsor te worden en zijn dat nu al jaren met veel plezier. 

 

SML voor de beste communicatie in Arnhem 

U wordt sponsor van SML omdat u zich betrokken voelt bij de club maar ook omdat het zakelijk 

aantrekkelijk moet zijn. Wij bieden gegarandeerd de beste communicatiemogelijkheden in Arnhem.  

Een hoog bereik en hoge betrokkenheid. Laat ons weten wat u wilt bereiken en wij helpen u deze te 

realiseren. SML biedt sponsoren daarbij de ruimte en levert maatwerk, meer dan welke club ook! 

 

Sponsoring en de fiscus 

Uw investering in sponsoring is onder voorwaarden aftrekbaar. Neem contact op met uw accountant 

voor meer informatie. 
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Business Club SML 
 
De Business Club van SML is een groep ondernemers en bedrijven die een binding met voetbal hebben 
en in het bijzonder met SML. Het doel van de Business Club van SML is het bieden van een platform voor 
ondernemers om onderling in contact te komen en zakelijk meer, voor elkaar, te betekenen.  
 

 Versterken van het relatienetwerk 
 Vergroten van de naamsbekendheid 
 Communiceren van een imago 
 Tonen van maatschappelijke betrokkenheid 
 Ondersteunen van de vereniging 

 
Waarom lid worden? 
Het lidmaatschap is een gezonde investering voor uw bedrijf. De Business Club staat open voor 
bedrijven die zowel B2B als B2C actief zijn. De filosofie achter de Business Club is dat het voor u een 
interessant netwerk moet zijn van ondernemers en bedrijven dat bijdraagt aan de groei van uw bedrijf. 
Voor SML levert het partners op die de vereniging verder helpen met hun netwerk, activiteiten en 
adviezen en daarnaast de vereniging ook financieel ondersteunen. 
 
Activiteiten 
Door lid te worden van de Business Club van SML kunt u minimaal driemaal per jaar tijdens 
bijeenkomsten van de Business Club uw relatienetwerk uitbreiden. De activiteiten kunnen specifiek te 
maken hebben met voetbal of SML. Ook hebben activiteiten tot doel de onderlinge contacten tussen de 
leden te versterken. Denk hierbij aan een bedrijfsbezoek op locatie of een lezing van een bekende 
Nederlander. Afhankelijk van de aard van de activiteiten van een bedrijf bestaat ook de mogelijkheid om 
een Business Club bijeenkomst te adopteren. Commercieel gezien voor uw bedrijf wellicht een 
aantrekkelijke optie. 
 
Daarnaast biedt de SML Business Club de mogelijkheid om uw naamsbekendheid te vergroten, speciale 
promoties te verspreiden onder de leden van SML en de bezoekers van de club. Graag denken wij met u 
mee om maatwerk promoties te ontwikkelen, die zowel voor u als voor de vereniging lucratief en 
sympathiek zijn. Uitgangspunt is dat u elk jaar uw lidmaatschap ruimschoots terugverdient.  
 
Contact 
Spreekt dit u aan, heeft u vragen of wilt u informatie? Neem contact op met Roel Wollaert, per e-mail 
roel.wollaert@gmail.com of mobiel 06 1871 1298, en treed toe tot ons netwerk. Graag geeft het 
bestuur tijdens een kort bezoek van een half uur een nadere toelichting op de ambities van de Business 
Club van SML en de voordelen van het investeren in een lidmaatschap. 
 
Sponsorbijdrage 
Lid worden van de Business Club van SML zonder verdere sponsorverplichting kan al voor 500 euro per 
jaar. Ieder tweede of volgend lid van hetzelfde bedrijf betaalt slechts 300 euro. Of wordt Gold of Silver 
Sponsor van SML en het lidmaatschap is onderdeel van de sponsoring en sponsorbijdrage. 
 
Contractduur 
Het contract geldt voor onbepaalde tijd en wordt elk jaar tot wederopzegging en stilzwijgend verlengd. 

  

mailto:roel.wollaert@gmail.com
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Hoofdsponsor 
 
Als Hoofdsponsor van SML bereikt u optimale zichtbaarheid, zowel bij het 1e elftal als bij alle 

jeugdelftallen en op Sportpark De Bakenberg.  
 

Top 10 redenen om hoofdsponsor van SML te zijn: 

1. Shirtsponsor voorzijde 1e en 2e elftal, mouwsponsor alle jeugdelftallen 

2. Voortdurend zichtbaar als partner van SML op sportpark De Bakenberg en in clubhuis 

3. Maximale zichtbaarheid door zeer frequente vermelding in alle online en offline SML media, 

zoals website (60.000 bezoekers p.j.), social media, beeldschermen in de kantine, etc. 

4. Lid SML Business Club, toegang voor 3 personen tot netwerkbijeenkomsten en onbeperkt 

toegang tot alle thuiswedstrijden van SML 

5. Gebruik van SML accommodatie voor bedrijfsactiviteiten 

6. Preferred supplier (indien mogelijk) 

7. Logo of banner voortdurend zichtbaar op homepage  

8. Boarding (15m) langs het hoofdveld op A-locatie 

9. Creëren gezamenlijke PR, zoals tekenen contract, naamgeving evenement, etc. 

10. Mogelijkheid voor ‘op maat’ marketing voor uw producten of diensten om zo uw sponsoring 

meerwaarde te geven. 

 

Sponsorbijdrage 

De sponsorvergoeding als hoofdsponsor bedraagt minimaal 7.500 euro per jaar. Het sponsorpakket 

wordt op basis van het te sponsoren bedrag met u afgestemd. 

 

Contractduur 

Het hoofdsponsorschap van SML wordt aangegaan voor een periode van minimaal 3 jaar. Het contract 

geldt voor bepaalde tijd en wordt regelmatig met u geëvalueerd. Ruim voor afloop wordt verlenging 

besproken. 

 

Status 

Deze optie is momenteel niet beschikbaar. ING is t/m seizoen 2016/2017 hoofdsponsor van SML. 
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Gold Sponsor  
 
Als Gold Sponsor van SML bereikt u grote zichtbaarheid, zowel bij het 1e en 2e elftal van onze club, als op 

Sportpark De Bakenberg, als bij een jeugdelftal naar keuze.  

 

Top 10 redenen om subsponsor van SML te zijn: 

1. Sponsormogelijkheid 1e en 2e elftal, bijv. logo’s op (inloop)shirts, trainingspakken of tassen 

2. Kledingsponsor jeugdelftal naar keuze (tenues en trainingspakken).  

3. Maximale zichtbaarheid door vermelding in alle in online en offline SML media, zoals website 

(60.000 bezoekers p.j.), social media, clubblad, beeldschermen in de kantine, sponsorbord, etc. 

4. Lid SML Business Club, voor 2 personen toegang tot alle netwerkbijeenkomsten 

5. Gratis toegang alle thuiswedstrijden van SML 

6. Gebruik van SML accommodatie voor bedrijfsactiviteiten 

7. Preferred supplier (indien mogelijk) 

8. Groot formaat boarding achter het doel (1 x 5 meter), excl. productiekosten 

9. Professionele teamfoto voor eigen commercieel gebruik + weergave op wall of fame (najaar 

2015 in de kantine) + foto en logo op pagina van gesponsord jeugdteam op de SML website 

10. Mogelijkheid voor ‘op maat’ marketing voor uw producten of diensten om zo uw sponsoring 

meerwaarde te geven. 

 

Sponsorbijdrage 

De sponsorvergoeding als Gold Sponsor bedraagt minimaal 3.000 euro per jaar. Het sponsorpakket 

wordt op basis van het te sponsoren bedrag met u afgestemd. 

 

Contractduur 

Het Gold-sponsorschap van SML wordt aangegaan voor een periode van minimaal 3 jaar. Het contract 

geldt voor bepaalde tijd en wordt regelmatig met u geëvalueerd. Ruim voor afloop wordt verlenging 

besproken. 

 

Status 

Deze optie is momenteel slechts beschikbaar voor 3 bedrijven naast onze huidige Gold Sponsors Simson 

en Snelders Sport. 
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Silver sponsor 
 
Als Silver Sponsor van SML bereikt u grote zichtbaarheid bij een selectiejeugdelftal naar keuze en bent u 

bovendien zichtbaar bij zowel het 1e en 2e elftal van SML.  

 

Top 10 redenen om Silver sponsor van SML te zijn: 

1. Sponsorvermelding bij 1e en 2e elftal, bijvoorbeeld op bidons, inloopshirts, etc. 

2. Tenuesponsor Selectiejeugdelftal naar keuze (tenue = shirt, short, sokken) 

3. Maximale zichtbaarheid door vermelding in alle in online en offline SML media, zoals website 

(60.000 bezoekers p.j.), social media, clubblad, beeldschermen in de kantine, sponsorbord, etc. 

4. Lid SML Business Club, 1 persoon toegang tot netwerkbijeenkomsten 

5. Gratis toegang alle thuiswedstrijden van SML 

6. Preferred supplier (indien mogelijk) 

7. Boarding (1 x 2,5 meter) langs het hoofdveld achter het doel of op de tribune 

8. 1x per jaar balsponsor van wedstrijd 1e elftal 

9. Professionele teamfoto voor eigen commercieel gebruik + weergave op wall of fame (najaar 

2015 in de kantine) + foto en logo op pagina van gesponsord jeugdteam op de SML website 

10. Mogelijkheid voor ‘op maat’ marketing voor uw producten of diensten om zo uw sponsoring 

meerwaarde te geven. 

 

Sponsorbijdrage 

De sponsorvergoeding als Silver Sponsor bedraagt minimaal 2.000 euro per jaar. Het sponsorpakket 

wordt op basis van het te sponsoren bedrag met u afgestemd. 

 

Contractduur 

Het Silver-sponsorschap van SML wordt aangegaan voor een periode van minimaal 2 jaar. Het contract 

geldt voor bepaalde tijd en wordt regelmatig met u geëvalueerd. Ruim voor afloop wordt verlenging 

besproken. 

 

Status 

Deze optie is momenteel slechts beschikbaar voor 8 bedrijven. 
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Teamsponsoring 
 

Teamsponsor  
Wilt u een team sponsoren, bijvoorbeeld van uw zoon of dochter? En tegelijkertijd SML steunen en  
zichtbaar zijn met uw bedrijf op sportpark De Bakenberg en de diverse online SML-media? Word dan 
teamsponsor! Als teamsponsor neemt SML het bestellen van de tenues volledig uit handen en regelt 
direct uw online zichtbaarheid. En u profiteert van de vele mogelijkheden en voordelen als sponsor! 
 
Inhoud van het sponsorpakket: 

1. Shirtreclame + tenue van één 
team naar keuze (tenue = shirt, 
broekje en kousen), incl.: 
- Drukken van bedrijfslogo of –
boodschap op de borst,  
- SML-badge links op de borst 
- Rugnummer (groot) op shirt + 
nummer (klein) op broekje. 

2. Vermelding in online SML 
media, zoals website, social 
media, beeldschermen in de 
kantine, etc. 

3. Professionele teamfoto voor 
eigen commercieel gebruik + 
weergave op Wall of Fame 
(najaar 2015 in het clubhuis) + 
foto en logo op teampagina op  
de SML website. 
 

Sponsorbijdrage 

Set 10 tenues met shirtreclame F- en E-teams (o.b.v. 9 tenues + 1 keepertenue) 
of 10 trainingspakken met sponsoropdruk 

 €  700 

Set 16 tenues met shirtreclame overige jeugd en senioren (o.b.v. 15 tenues +  
1 keepertenue) of 16 trainingspakken met sponsoropdruk 

 €  950 

 
De sponsorbijdrage is per jaar en excl. BTW. Facturering van het gehele sponsorbedrag en levering van 
de goederen gebeurt door Snelders Sport. 
 
Contractduur 
Teamsponsoring wordt aangegaan per seizoen. Het contract geldt voor bepaalde tijd (1 jaar) en ruim 
voor afloop wordt verlenging besproken. 
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Basissponsor 
Wilt u alleen een team sponsoren en verder geen gebruik maken van de vele mogelijkheden die SML uw 
bedrijf biedt? Zonder extra kosten kunt u rechtstreeks bij Snelders Sport de tenues aanschaffen tegen de 
gangbare scherpe SML tarieven. U regelt zelf met Snelders Sport de opdruk van het logo en betaalt bij 
het afhalen in de winkel of vooraf.  
 
U bestelt bij Snelders Sport: 
- Voetbaltenues, bestaande uit 

shirt, broekje en kousen 
- Drukken van bedrijfslogo of –

boodschap op de borst,  
- SML-badge links op de borst,  
- Rugnummer (groot) op shirt  
- Nummer (klein) op broekje. 

 
Competitie- en bekerwedstrijden 
voor SML mogen alleen worden 
gespeeld in het officiële tenue dat 
alleen verkrijgbaar is bij Snelders 
Sport. 
 
Aanschafkosten 

Set 10 tenues F- en E-teams (o.b.v. 9 tenues + 1 keeperstenue)  
   of 10 trainingspakken 

€  415,- 

Set 16 tenues overige jeugd en senioren (o.b.v. 15 tenues + 1 keeperstenue) 
   of 16 trainingspakken 

€  664,- 

 
Contractduur 
Er is geen sprake van een contract. 
 
 

Prijslijst losse SML-artikelen bij Snelders Sport: 
Snelders Sport in Elst is de enige leverancier van SML kleding. In onderstaande tabel ziet u de 
catalogusprijs van onbedrukte voetbalkleding. In bezit van een Snelders-pas krijgt u 20% korting. 
 

Artikel Prijs junioren Prijs senioren 

SML Trainingspak (Hummel Team Poly Suit) € 42,99 € 47,99 

SML keeperstenue (Hummel Fulham Keepers Set)  € 39,99 € 49,99 

SML voetbalshirt (Hummel Club Collection) €  15,99 €  15,99 

SML voetbalbroekje (Hummel Club Collection) €  13,50 €  13,50 

SML voetbalkousen (Hummel Original Socks) €    8,99 €    8,99 
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Jeugdsponsor 
 
Als u de club een warm hart toedraagt en vooral in de breedte wilt bijdragen, word dan jeugdsponsor. 
Dat kan al vanaf 100 euro per jaar. Uw bijdrage wordt in de jeugd van de club geïnvesteerd.   
 

Spetterkamp 
Het Spetterkamp is al bijna 50 jaar het voetbal- en spelfestijn voor jeugdspelers van SML, waarin zij een 
weekend lang voetballen, dollen, spelen, eten, drinken en slapen op het terrein van SML. Om ieder jaar 
dit jeugdevenement tot een succes te maken heeft de organisatie de hulp van sponsoren hard nodig.  

  

  

Sponsorbijdrage 

Jeugdsponsor A:     Uw bedrijfsnaam op alle 200 spetterkamp t-shirts  
+ vermelding in de kampboekjes 

 €  100 

Jeugdsponsor B:     Alles van pakket A + uw bedrijfslogo 2 weken op de 
homepage van SML  + A5 advertentie in de kampboekjes 

 €  250 

 
De sponsorbijdrage is eenmalig en incl. BTW. Facturering van het sponsorbedrag vindt plaats in april. 
 
Contractduur 
Er is geen sprake van een contract.  
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Bakenberg sponsor 

Maak uw keuze uit de diverse mogelijkheden, of een combinatie, om goed zichtbaar te zijn op ons 
Sportpark De Bakenberg. 
 

Reclameborden 
SML biedt diverse mogelijkheden voor het plaatsen van reclameborden. Bijvoorbeeld langs het 
hoofdveld, langs veld 2 of langs de het pad van parkeerplaats naar het clubhuis (realisatie in 2016).  
 
Een reclamebord wordt volledig volgens 
uw specificaties ontworpen, gemaakt en 
opgehangen door SML i.s.m. SignMatch. 
U krijgt dus een professioneel bord dat 
bovendien regelmatig wordt 
schoongemaakt en wordt gecontroleerd 
op schade. Bij meerdere borden krijgt u 
10% korting op ieder volgend bord.  
 
Daarnaast worden bordsponoren ook 
vermeld in alle online SML media, zoals 
website (60.000 bezoekers p.j.), social 
media, beeldschermen in de kantine, 
etc. 
 
 

Sponsorbijdrage 
De sponsorbijdrage is afhankelijk van de afmeting en het aantal van het reclamebord. De bijdrage is per 
jaar en excl. BTW. 
 

Standaard bord 0,60 x 2,5 meter, incl. eenmalige maak- en plaatsingskosten   €  300,- 

Middelgroot bord 1 x 2,5 meter, incl. eenmalige maak- en plaatsingskosten   €  500,- 

Groot bord 1 x 5 meter, incl. eenmalige maak- en plaatsingskosten   €  800,- 

 

Contractduur 
Het contract geldt voor een periode van 3 jaar en wordt daarna jaarlijks tot wederopzegging stilzwijgend 
verlengd.  
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Balsponsor  
U kunt als balsponsor eenmalig (of vaker natuurlijk) uw naam verbinden aan de club. Voor 100 euro 
schenkt u een bal aan SML die wordt gebruikt in een officiële wedstrijd van het eerste elftal of een 
wedstrijd naar keuze. Bij een wedstrijd van het eerste elftal wordt de wedstrijdbal het veld opgedragen 
door de pupil van de week. 
 
Inhoud van het pakket 
- Het schenken van de wedstrijdbal 
- Een naamsvermelding* op het 

wedstrijdaffiche voor de 
betreffende wedstrijd 

- Het omroepen* van de naam van de 
sponsor voor en na afloop van de 
wedstrijd 

- Een uitnodiging voor de betreffende 
wedstrijd en een hapje en drankje in 
het clubhuis. 

* indien gewenst  
 
 
Sponsorbijdrage / Contractduur 
De sponsorbijdrage voor de wedstrijdbal bedraagt 100 euro. De bijdrage is per keer en incl. BTW. Er is 
geen sprake van een contract. Het gaat om het eenmalig schenken van een wedstrijdbal. 
 
 

Website  
U kunt als website sponsor meeliften op de populairiteit van de website van SML.  
 
Mogelijkheden op www.smlarnhem.nl 
- Banner op de homepage  

(60.000 bezoekers per jaar)  
- Banner bij routebeschrijving  

(10.000 bezoekers per jaar) 
- Bedrijfslogo op de twee grote  

TV-schermen in het clubhuis  
 
Sponsorbijdrage 
De bijdrage voor een online vermelding 
varieert en is afhankelijk van de omvang 
van de vermelding, de plek op de website 
en de frequentie. De bijdrage geldt voor de 
afgesproken periode en is incl. BTW. 
 
Contractduur 
Er is sprake van een contract voor bepaalde periode, afhankelijk van wat is overeengekomen. Neem 
contact op met de Commissie Commerciële Zaken van SML voor de mogelijkheden. 

  

http://www.smlarnhem.nl/
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Andere sponsormogelijkheden 
 
Andere vormen van sponsoring bijvoorbeeld d.m.v. vlaggen, scorebord, koffiebekers, sampling en 
sponsoruitingen in en om het clubhuis zijn natuurlijk mogelijk. Wanneer uw wensen niet passen bij één 
van de standaard pakketten of u wilt uw ideeën voor ‘op maat sponsoring’, neem dan gerust contact op 
met de Commissie Commerciële Zaken voor een verkennend gesprek. 
 

 
Scorebord 
Wat is tijdens een wedstrijd een plek waar 
iedereen regelmatig naar kijkt? Juist, het 
tijd- en scorebord. Hierop kan uw 
bedrijfsnaam en -boodschap op staan. Het 
scorebord bij SML staat op het terras naast 
het clubhuis en is vanuit alle posities rond 
het hoofdveld goed te zien.  
 
Neem contact op met de Commissie 
Commerciële Zaken van SML voor de 
mogelijkheden.  

 
 

 
 
 
Koffiebeker 
Wat is het meest gedronken drankje op de 
zaterdag en zondag bij SML? Juist, koffie. 
Op de koffiebeker kan uw bedrijfsnaam en 
-boodschap staan waarmee u duizenden 
bezoekers bereikt.  
 
Neem contact op met de Commissie 
Commerciële Zaken van SML voor de 
mogelijkheden. 

  

 
 
 
Huisclub sponsoring 
U kunt uiteraard ook op basis van geleverde diensten en/of materialen sponsor zijn, bijvoorbeeld als 
bouwbedrijf, leverancier frisdranken, etc.  
 
Neem contact op met de Commissie Commerciële Zaken van SML voor de mogelijkheden. 
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Commissie Commerciële Zaken SML      

Neem gerust contact met ons op om uw wensen en ideeën t.a.v. sponsoring van SML te bespreken. 

             Naam, Functie E-mail Telefoonnummer 

1. Bert Krikke   

Grote sponsoren / Business Club 
bert.krikke@4thecity.nl  06-53763039 

2. Roel Wollaert  

Business Club 
roel.wollaert@gmail.com  06-18711298 

3. Martin van Lieburg  

bordsponsoring 
martin@fidesinvest.nl  06-46338995 

4. Eric Heijneman  

bordsponsoring 
e.heijneman@pingelen.nl  06-24564760 

5. Enrico van de Pol  

bordsponsoring 
enricovandepol@kpnplanet.nl  06-55333370 

6. Martin Vedder  

bordmanagement 
vedder47@gmail.com  06-12124546 

7. Martin Kugel  

Teamsponsoring / Marketing 
martin.kugel@planet.nl  06-22421513 

8. Gerard van Galen  

contracten 
g.vangaalen2@chello.nl  06-28909182 

9. Jan van Baal  

financiën 
janwvanbaal@gmail.com  06-44595922 
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