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Sponsorbrochure 
Introductie 
Amicitia VMC is met meer dan 500 leden in de Stad Groningen een middelgrote 
club en al vanaf 1929 niet meer weg te denken uit Stad. De club besteedt 
aandacht aan alle teams.  
De vereniging is van oorsprong een zondagclub en heeft al enkele decennia een 
zaterdagafdeling.  De landelijke tendens van zondag naar zaterdag is ook bij ons 
gaande:  
 
Naast de 4 zondag teams zijn er nu 9 heren teams op de zaterdag actief. De 
damesafdeling is met meerdere  teams  heel zichtbaar, sfeerversterkend en 
actief binnen de vereniging.  
Daarnaast heeft Amicitia VMC een bloeiende en groeiende Jeugdafdeling met 
meer dan 300 jeugdleden waaronder meerdere meisjesteams.  Deze is 
ondergebracht in de SJO Coendersborg, een samenwerkingsverband met de 
andere clubs op ons sportpark. 

Het huidige vlaggenschip  Zaterdag 1, uitkomend in de 4e Klasse Noord, zit vol 
ambitie om hogerop te komen. Met een brede  Zaterdag 1&2 selectie, 
versterkingen van buitenaf en doorstromende jeugdspelers, alsmede de 
uitgebreide faciliteiten ziet de club daar zeker toekomst in.  
De gezellige, vriendschappelijke  sfeer zorgt voor een hoge positieve  
uitstraling, zowel intern als naar buiten toe, en hier wil de sponsorcommissie 
graag een steentje aan bijdragen.  

Het nieuwe sponsorplan met o.a. extra sponsorclub activiteiten is van 
toegevoegde waarde voor zowel de huidige als nieuwe sponsoren.  
Wij willen graag de sponsoren bij onze mooie en gezellige club betrekken! 
 
Wij komen graag met u in gesprek om de verschillende mogelijkheden af te 
stemmen. 

Met sportieve groet, 
Bestuur en Sponsorcommissie  Amicitia V.M.C. 



2 
 

Sponsor Pakketten 
 

Pakket Diamant: Hoofd Sponsor    

• Lid van de "Businessclub  Amicitia VMC". 
• naamsvermelding op de voorkant  wedstrijdshirts van de A- en B-selectie  

Amicitia VMC en in het programmablad bij thuiswedstrijden 1e elftal. 
• een dubbel groot reclamebord (488 x 62 cm) achter beide doelen van het 

hoofdveld. 
• een dubbel groot reclamebord (488 x 62 cm) op het kunstgrasveld 

(reserve-hoofdveld). 
• naamsvermelding op de website van Amicitia VMC. 
• naamsvermelding op de sponsordisplay en op het grote digibord in de 

kantine.   
• 2x per jaar “balsponsor”  tijdens wedstrijden van het 1e elftal met 

aansluitend een “borrelplateau”. 
• 2x “Amicitia Business Card" met gratis consumpties bij thuiswedstrijden 

van het 1e elftal ter waarde van € 25,00 per card per seizoen .  
 

De éénmalige aanschaf van het materiaal is voor rekening van de sponsor 
en deze omvat het complete kledingpakket voor de Senioren A en B 
selectie bestaande uit o.a. wedstrijd, presentatie en training kleding.  
 

De netto sponsor bijdrage aan Amicitia VMC  is: € 4.500,- per jaar. 
De looptijd van het contract  is 3 jaar. 
 

 Optioneel 1   Tassenpakket: 
 Bij een tassenpakket krijgt elke speler van het betreffende elftal een 
sporttas met het clublogo en de naam van de sponsor. 

De aanschaf van het benodigde materiaal is voor rekening van de 
sponsor. De extra sponsor bijdrage aan Amicitia VMC  is: € 500,- per jaar   
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Pakket Platinum: Ster Sponsor  

• Lid van de "Businessclub  Amicitia VMC". 
• naamsvermelding op de wedstrijdshirts van de teams Amicitia VMC van 

naar keuze of de Dames of de Zaterdag of de Zondag afdeling met 
uitzondering van de A en B Selectie (Zat.1 en 2)  

• naamsvermelding in het programmablad bij thuiswedstrijden 1e elftal.  
• een dubbel groot reclamebord (488 x 62 cm) achter één doel van het 

hoofdveld nabij de kantine. 
• een enkel reclamebord (244 x 62 cm) op het kunstgrasveld  

(reserve-hoofdveld). 
• naamsvermelding op de website van Amicitia VMC.   
• naamsvermelding op de sponsordisplay en op het grote digibord in de 

kantine.   
• 1x per jaar “balsponsor” tijdens wedstrijden van het 1e elftal en 

aansluitend een “borrelplateau”. 
• 2x “Amicitia Business Card" met gratis consumpties bij thuiswedstrijden 

van het 1e elftal ter waarde van € 25,00 per seizoen.   
 

De éénmalige aanschaf van het materiaal is voor rekening van de sponsor 
en deze omvat het complete kledingpakket voor de Senioren A en B 
selectie bestaande uit o.a. wedstrijd, presentatie en training kleding.  

De netto sponsor bijdrage aan Amicitia VMC  is: € 2.500,- per jaar. 
De looptijd van het contract  is 3 jaar. 

Optioneel 1   Tassenpakket: 
Bij een tassenpakket krijgt elke speler van het betreffende elftal een 
sporttas met het clublogo en de naam van de sponsor. 

De aanschaf van het benodigde materiaal is voor rekening van de 
sponsor. De extra sponsor bijdrage aan Amicitia VMC  is: € 500,- per jaar. 
   

Optioneel 2   Shirtsponsor 1e elftal  achterkant: 
Naamsvermelding op de achterkant wedstrijdshirts van de A selectie 
Amicitia VMC (1E elftal). 

De kosten van het benodigde materiaal is voor rekening van de sponsor. 
De extra netto sponsor bijdrage aan Amicitia VMC  is: € 1.000,- per jaar.   
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Pakket Goud: Elftal Sponsor  

• Lid van de "Businessclub  Amicitia VMC". 
• een reclamebord (244 x 62 cm) langs de zijlaan van het hoofdveld. 
• Naamsvermelding op het wedstijdshirt van het Elftal. 
• naamsvermelding op de website van Amicitia VMC.   
• naamsvermelding op de sponsordisplay en op het grote digibord in de 

kantine. 
• 1x “Amicitia Business Card" met gratis consumpties bij thuiswedstrijden 

van het sponsor elftal ter waarde van € 25,00 per seizoen.  

De éénmalige aanschaf van het materiaal is voor rekening van de sponsor 
en deze omvat het complete kledingpakket voor het betreffende elftal  
bestaande uit wedstrijdkleding  (shirt, broekje en kousen).  

De netto sponsor bijdrage aan Amicitia VMC  is: € 750,- per jaar. 
De looptijd van het contract  is 3 jaar. 

Hiervan komt  € 250,-  als tegoed op de  “Amicitia Elftal Card” *)  van het 
betreffende  team  en de overige  € 500,- is ten bate van de vereniging. 

*) De “Amicitia Elftal Card ” is team gebonden, kan extra worden 
opgehoogd en kan alleen worden besteed aan consumpties in de kantine 
van  Amicitia VMC. 
 

 Optioneel 1   Tassenpakket: 
 Bij een tassenpakket krijgt elke speler van het betreffende elftal een 
sporttas met het clublogo en de naam van de sponsor. 

De aanschaf van het benodigde materiaal is voor rekening van de 
sponsor. De extra sponsor bijdrage aan  Amicitia VMC  is: € 500,- per jaar.  
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Pakket  Goud-Zilver: Elftal Shirt Sponsor  

• Lid van de "Businessclub  Amicitia VMC". 
• Naamsvermelding op het wedstijdshirt van het Elftal 
• naamsvermelding op de sponsordisplay en op het grote digibord in de 

kantine. 

De éénmalige aanschaf van het materiaal is voor rekening van de sponsor 
en deze omvat het wedstrijdshirt voor het betreffende elftal.   

De netto sponsor bijdrage aan Amicitia VMC  gaat in overleg  met het 
betreffende  elftal doch is minimaal € 250,- per jaar.  
De looptijd van het contract  is 3 jaar. 

Van het af te spreken bedrag is  2/3 voor het elftal (Amicitia Elftal Card 
*)) en 1/3 voor de vereniging.  

*) De “Amicitia Elftal Card ” is team gebonden, kan extra worden 
opgehoogd en kan alleen worden besteed aan consumpties in de kantine 
van Amicitia VMC. 

 

 

 

Pakket Zilver: Bord Sponsor  

• Lid van de "Businessclub  Amicitia VMC". 
• een reclamebord (244 x 62 cm) langs de zijlijn van het hoofdveld. 
• naamsvermelding op de website van Amicitia VMC en in het 

programmablad wedstrijden 1e elftal.  
• naamsvermelding op de sponsordisplay en op het grote digibord in de 

kantine.   
• 1x “Amicitia Business Card" met gratis consumpties bij thuiswedstrijden 

van het 1e elftal ter waarde van € 25,00 per seizoen.   

Hier verzorgt de sponsor een reclamebord op het hoofdveld  

De aanschaf van het materiaal is voor rekening van de sponsor. 
De netto sponsor bijdrage aan Amicitia VMC  is: € 250,- per jaar. 
De looptijd van het contract  is 3 jaar. 
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Pakket Brons: Media Sponsor  

• Lid van de "Businessclub  Amicitia VMC". 
• naamsvermelding op de website van Amicitia en in het programmablad 

wedstrijden 1e elftal.  
• naamsvermelding op de sponsordisplay en op het grote  digibord  in de 

kantine.  
• 1x “Amicitia Business Card" met gratis consumpties bij thuiswedstrijden 

van het 1e elftal ter waarde van € 25,00 per seizoen.  

Hier verzorgt de sponsor een digitaal reclamebord op de website.   
 

Het ontwerp en plaatsing van het benodigde materiaal is voor rekening 
van de sponsor. 
 
De netto sponsor bijdrage aan Amicitia VMC  is: € 150,- per jaar. 
De looptijd van het contract  is 3 jaar. 

 

 

Pakket Koper: Ballensponsor  

• Deze mogelijkheid staat alleen open voor leden van de  "Businessclub  
Amicitia VMC". 

• Extra aandacht in het programmablad en 3x vermelding via de 
omroepinstallatie tijdens de thuiswedstrijden van het 1e elftal. 

• Na afloop wordt de bal met spelers handtekeningen meegegeven aan de 
pupil van de week. 

• Na de betreffende wedstrijd van het 1e elftal wordt er “borrelplateau” 
aangeboden. 
 
Hier verzorgt de sponsor de wedstrijdbal voor het 1e elftal voor  1x  
een thuiswedstrijd . 

De aanschaf van het materiaal is voor rekening van de vereniging. 
De sponsor bijdrage aan Amicitia VMC  is inclusief bal: € 100,- . 
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Additionele Informatie 
 
Maatschappelijke betrokkenheid 
 

Amicitia VMC probeert haar accommodatie in te zetten voor bredere 
activiteiten dan alleen het weekend voetbal en de bijbehorende 
trainingen.  

De Club is bijvoorbeeld de voortrekker in het Project Lokaal Sportakkoord 
“Groningen Zuid” waar in een breed verband wordt gekeken hoe oudere 
bewoners van dit  Stadsdeel betrokken kunnen worden bij sport en spel 
activiteiten.  
Dit wordt ook met de Gemeente Groningen uitgewerkt en hierbij is de 
doelstelling om de beoogde doelgroep (ouderen) langer gezond en fit  te 
houden en het voorkomen van een sociaal isolement. 

 

Walking Football 
Amicitia VMC was één van de eerste clubs die Walking Football enkele 
jaren geleden omarmde. 

 

Hierbij komen  55+ spelers op een verantwoorde manier wekelijks  bij 
elkaar om een dik uur onder professionele begeleiding te sporten.  
Vooraf  is er eerst een bakkie koffie met Grunneger kouke. 
 

De training bestaat uit een goede warming up, een techniek training,   
het zeer populaire partijtje en afsluitend een cooling down. 
Dit zorgt  bij de deelnemers voor een verhoogde mentale en fysieke 
fitheid. 
 

Na afloop is er altijd een gezamenlijke lunch met een kop soep en een 
broodje al dan niet vergezeld van een frisje of een borreltje. 
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Interesse als Sponsor ? 
 

Wij gaan graag met u in gesprek om te bekijken welk pakket voor u 
interessant kan zijn. 

Indien u als kandidaat-sponsor een idee of voorstel heeft dat niet in   één 
van de genoemde  pakketten is opgenomen dan gaat de sponsor- 
commissie graag met u in gesprek om tot een maatwerk pakket te 
komen. 
Dit geldt ook voor een aanvulling op één van de bestaande pakketten. 
We streven naar een overeenkomt waarin  het sponsorbelang als het 
club belang samenvloeien.   
 
 
Afgesloten sponsor afspraken blijven gedurende  de looptijd van het 
contract hun geldigheid behouden.  Eventuele wijzigingen gaan altijd in 
samenspraak en met wederzijds goedvinden. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze sponsorcommissie: 

 
August Kuipers,  M. 06-839998140 
Wim Boerkamp, M. 06-48107773 
Jaap van der Weide, M. 06-52542943 
Susanne Scheibe, E: sponsor@amicitiavmc.nl 

 

       Shirtsponsor Zat1:    Teamsponsor Zat1:     

                               



 

Amicitia V.M.C.  Dames 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kantine Amicitia V.M.C 

 

 

 

 

 


