INLEIDING
Sponsoring is voor elke vereniging een belangrijke inkomstenpost, daar SEV (nog) geen
hoofdsponsor heeft is het plan ontwikkeld om een groep sponsoren samen te brengen onder
de naam "SEV Kasteelheren". SEV Kasteelheren voetballen op het sportpark de Kastelenring.
Wij hebben het plan voor u in deze brochure op een rijtje gezet. Wij willen u in deze uitgave
echter eerst iets vertellen over de vereniging SEV zodat u een goed beeld krijgt van de
vereniging waar u eventueel in wilt investeren.

SEV IN KORT BESTEK
SEV wil een vereniging zijn voor alle geledingen van de maatschappij. SEV hecht veel
waarde aan sportief en sociaal gedrag en voert hierin ook een actief beleid.
SEV heeft de ambitie om een vereniging te zijn waarin het prestatiegerichte en recreatieve
voetbal in een gezonde balans samengaan. SEV is een florerende vereniging met ca. 700
leden verdeeld over 12 seniorenteams, ca. 21 jeugdteams, 4 futsal (zaalvoetbal) teams, 1
damesteam, 2 G-teams (gehandicaptenvoetbal), afd. peutervoetbal met 50 peuters en een
60+ Walking Football afdeling. SEV is daarmee een van de grotere clubs in de regio. SEV
staat in de regio bekend als een aantrekkelijke vereniging om te voetballen hetgeen blijkt uit
de gestage aanwas van het aantal leden. In een periode waar veel verenigingen te maken
hebben met teruglopende ledenaantallen is dat iets om trots op te zijn. Voor ons een hele
uitdaging om te besturen en in goede banen te leiden en voor u hopelijk een vereniging
waar u graag mee geassocieerd wilt worden.
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Om u een goede indruk te geven van onze bloeiende en als goed georganiseerde bekend
staande vereniging, hebben wij onze kenmerken en doelstellingen hieronder in het kort
beschreven:
√
voetballen in gezellige sfeer staat voorop;
√
SEV heeft sportieve ambities met zijn selectieteams, maar die worden wel binnen
duidelijke grenzen nagestreefd. Zo zullen spelers van SEV nooit worden betaald;
√
een hoog voorzieningenniveau dat aan alle leden wordt geboden wat mede wordt
gerealiseerd door een grote schare van vrijwilligers. Het hoge voorzieningenniveau
uit zich onder meer in het schitterende complex, bestaande uit 6 velden, waaronder
drie kunstgrasvelden, een fraai eigen clubhuis en een sporthal;
√
SEV kent zijn sociale functie in de samenleving en heft contributies die geen
belemmering vormen voor het lidmaatschap.
DE AMBITIES VAN SEV
SEV is een vereniging met een gezonde sportieve ambitie maar een club waar eveneens veel
aandacht is voor spelers en teams die op een recreatieve manier bezig willen zijn. De
prestatiegerichte teams hebben faciliteiten ter beschikking die nodig zijn voor het behalen
van de doelstellingen die beschreven zijn in het technisch beleidsplan van de vereniging. Dit
uit zich in betaalde en gediplomeerde trainers voor alle (jeugd- en senioren-) selectieteams.
Gediplomeerde verzorgers en keeperstrainers en het organiseren van trainingskampen. En
een budget om te gebruiken voor etentjes, gezamenlijke uitstapjes etc.
Ook voor de meer recreatief ingestelde elftallen zijn er de nodige voorzieningen gecreëerd.
Zo worden voor de jeugd allerlei activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld het vieren
van Sinterklaas, bezoeken aan eredivisiewedstrijden, kampen met allerlei inspannende en
ontspannende activiteiten en toernooien in binnen- en buitenland.
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Zowel sportverenigingen als bedrijven hebben in de maatschappij een zeer belangrijke
sociale functie. SEV is zich van zijn sociale functie terdege bewust. Natuurlijk is het
aanbieden van een sociale structuur in een vereniging hier het beste voorbeeld van. Normen
en waarden binnen de vereniging worden strikt toegepast. Daarnaast zet SEV zich actief in
voor het voetbal voor verstandelijk gehandicapten. Voorts is SEV actief bezig om nieuwe
jeugdleden aan zich te binden zodat deze jongeren deelgenoot worden van de sociale
cohesie in een vereniging. Ook speelt SEV zo nodig in op actuele ontwikkelingen. Zo
participeert het in de door de gemeente Leidschendam georganiseerde straattoernooien.
Bovendien wil SEV nu en in de toekomst een vereniging zijn waar de bewoners van
Leidschendam en de buurgemeenten op een plezierige manier hun sport kunnen beoefenen.
SEV wil een ontmoetingsplaats zijn voor haar leden en voor al die anderen die behoefte
hebben aan gezelligheid en sociale contacten.
Visie van SEV
SEV creëert en waarborgt een uitdagende sociale ambiance waar je op sportieve ontspannen
en ondernemende wijze elkaar kan ontmoeten op of langs het voetbalveld. SEV is voor
iedereen die waarde hecht aan een sociale omgeving waar je met en voor elkaar tot
bijzonder prestaties kunt komen op en rond het voetbalveld. SEV is een vereniging die
toegankelijk is voor iedereen, voor alle mensen uit onze brede samenleving. Dit wordt
onderstreept door onze G afdeling, onze grote groep peuters en het onlangs geïntroduceerde
Walking Footbal. Onze ambities liggen vooral op sportiviteit en vriendschap. We willen dat
de prestaties liggen op team- en persoonlijke ontwikkeling, spelplezier en verbinding. Onze
leden en hun familie zetten zich actief in vanuit ieders eigen kwaliteiten, voor onze
vereniging.
WAAROM SEV SPONSOREN?
Voor SEV is het zeer belangrijk om uit sportief, sociaal en financieel oogpunt goede banden
te onderhouden en te versterken met het bedrijfsleven. Sponsoring is voor SEV van belang
omdat door het marktconforme denken van de overheid de huren van de sportvelden en zalen naar een steeds hoger peil worden geschroefd. Bovendien worden de subsidies steeds
meer naar beneden bijgesteld. Daarnaast wordt ook een voetbalclub als SEV steeds meer als
een bedrijf beschouwd en dienen we steeds meer te gaan voldoen aan allerlei regels op het
gebied van bijvoorbeeld de horeca, milieu- en Arbowetgeving. En last but not least ook aan
de eigen ambities hangt een prijskaartje. Het huidige hoge voorzieningenniveau dat in de
vorige paragraaf is beschreven moet in stand gehouden worden en waar mogelijk zelfs
worden uitgebreid. Ook de kunstgrasvelden brengen de nodige extra kosten voor de
vereniging met zich mee. Het handhaven van deze voorzieningen kan alleen door de inzet
van meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers. SEV prijst zich hier gelukkig mee. Maar zonder
steun van sponsors is het financieel niet op te brengen.
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Toch is niet alleen het financiële aspect belangrijk. Sponsors zorgen er mede voor dat SEV
zijn belangrijke taak in de maatschappij kan vervullen. Uitgangspunt van ons sponsorbeleid
is dat de vereniging en de sponsor iets voor elkaar moeten kunnen betekenen. Het is dus
niet alleen zo dat sponsors SEV helpen. SEV wil ook iets betekenen voor haar sponsors. SEV
wil een netwerk creëren voor ondernemers waardoor contacten kunnen worden gelegd.
SEV biedt haar sponsoren sinds januari 2015 een eigen business club. Dit netwerk van
ondernemers en ondernemende mensen levert de deelnemers veel zakelijke voordelen op.
Mede door de samenwerking met de Haagsche Business Club.
Wat doet de SEV Business Club
De SEV Business Club, is een netwerk van ondernemers en ondernemende mensen die
sponsor zijn van SEV. Het brengt ondernemers op sportief en zakelijk gebied bij elkaar.
U doet er nuttige zakelijke contacten op en u vergroot uw netwerk.

Natuurlijk zal er aandacht besteed worden aan de naamsbekendheid van de sponsors. Ook
wordt er jaarlijks een sponsoractiviteit georganiseerd waarbij sponsors een blijk van
waardering krijgen voor hun ondersteuning. Zo is er elke zomer een drukbezochte BBQ
georganiseerd door de Haagse Businessclub waar alle SEV sponsoren voor worden
uitgenodigd. De perfecte gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje te
kunnen netwerken.
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Faciliteiten die SEV u kunt bieden
De SEV Kasteelheer is te karakteriseren als een bedrijf dat voor minimaal drie jaar een
hechte relatie aangaat met de vereniging SEV met als doel deze relatie te benutten voor één
van de doeleinden die in de inleiding beschreven staan.
De SEV Kasteelheer wordt geassocieerd met de vereniging SEV. Dit houdt in dat het bedrijf
zich kan vinden in de beschreven filosofie van de vereniging en dat het karakter van het
bedrijf hierbij aansluit.
Een volwaardige relatie tussen SEV en de Kasteelheer komt tot uiting op de volgende
wijzen:


de SEV selectie speelt in kleding met de naam en logo van de Kasteelheren;



de mogelijk om uw bedrijfslogo op de kleding van de SEV selectie te laten plaatsen;



bedrijfslogo van de Kasteelheer op de internetsite en link naar website sponsor;



het plaatsen van drie spandoeken* met bedrijfsuitingen van de Kasteelheren op de
zogenaamde ballenvangers achter het doel, richting spoorbaan, op het hoofdveld;



bedrijfslogo in het programmablad van de thuiswedstrijden van SEV 1;



omroepen sponsornaam bij thuiswedstrijden van SEV 1;



Kasteelheren zijn één maal wedstrijdsponsor van SEV 1;



Reclamebord* langs het hoofdveld dat gezamenlijk door SEV en RKAVV wordt
gebruikt waardoor zowel zaterdags als zondags toeschouwers aanwezig zijn;



vermelden SEV Kasteelheren logo op de standenborden van SEV 1 en SEV 2;



ophangen SEV Kasteelheren vlag elke zaterdag;



het waar mogelijk in de media aandacht geven aan het sponsorschap van de
Kasteelheren;



het leveren van een teamfoto van SEV 1 aan de sponsor;



het vermelden van de naam Kasteelheren en de bedrijfsnamen op een groot
spandoek* nabij de ingang van de vereniging;



verplichting vanuit vereniging om zoveel als mogelijk naam te laten vallen in
plaatselijke pers;



vaste plek met bedrijfslogo op het dynamische LCD-scherm in de kantine;



lidmaatschap SEV Businessclub en indien gewenst een volledig lidmaatschap Haagse
Businessclub, het lidmaatschap HBC kunnen wij aanbieden voor 250 euro pj.



Een keer per jaar wordt u het SEV Kasteelheren diner aangeboden;
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Wat verwacht SEV van u
Een verbintenis aan de "SEV Kasteelheren" is tenminste voor 3 seizoenen, inschrijven is
mogelijk vanaf 1500 euro per seizoen per deelnemer. Het logo van de SEV Kasteelheren
prijkt op de voorkant op het shirt van de SEV selectie. Maar heeft u interesse voor meer, dat
kan dat natuurlijk ook. Uw naam of bedrijfslogo extra op het tenue van de selectie?
Dit zijn de extra mogelijkheden;


Op de rug van de presentatiepakken 1500 + 250 euro



Op de borst van de inlooptenues 1500 + 500 euro



Links of rechts op het broekje 1500 + 500 euro (niet meer beschikbaar)



Links of rechts op de mouw van het shirt 1500 + 750 euro (nog één mouw
beschikbaar)



Op de rug onder het nummer 1500 + 1000 euro (niet meer beschikbaar)



Op de rug boven het nummer 1500 + 1500 euro (niet meer beschikbaar)



een combinatie van bovenstaande mogelijkheden



Vanzelfsprekend bent u vrij om met een nog hoger bedrag in te schrijven.

Voorbeelden van uw shirt reclame.
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De doelstelling is om met een aantal bedrijven, uiteindelijk op of boven een bedrag van
25000 euro per seizoen uit te komen. Het "SEV Kasteelheren" plan is daarom ook een
groeimodel. Het maximaal aantal Kasteelheren is gesteld op 18.
Het is mogelijk om uw bijdrage aan de SEV Kasteelheren in termijnen te voldoen.
Dit voorstel is een geheel nieuw concept bij SEV, hierom gaan wij graag met u in gesprek
om evt. ideeën of wensen met u te bespreken. SEV wil ook iets betekenen voor haar
sponsors. SEV wil met de Kasteelheren een netwerk creëren voor ondernemers waardoor
contacten kunnen worden gelegd. Wij denken aan zaken zoals het ter beschikking stellen
van het clubhuis voor bedrijfsbijeenkomsten en/of vergaderingen, het organiseren van
onderlinge bedrijfsbezoeken, speciale aanbiedingen voor de Kasteelheren onderling en het
organiseren van netwerkbijeenkomsten. Uitgangpunt hierbij is dat de SEV Kasteelheren
elkaar versterken, ondersteunen en samenwerken! Bij voldoende belangstelling organiseren
wij graag een brainstormsessie om samen met u dit idee verder gestalte te geven.

Tot slot
Wij hopen u met deze brochure enthousiast te hebben gemaakt om uw sponsoractiviteiten
binnen SEV te verbreden of toe te treden tot de SEV Kasteelheren. Wist u dat ons
sponsorbestand in de loop der jaren is uitgegroeid tot ca. 90 bedrijven? Het is onze wens om
u daartoe in het komend seizoen te kunnen rekenen.
De volgende 13 bedrijven hebben zich al aangemeld als SEV Kasteelheer, Rufo clean
(Leiderdorp), JMJ Bouw Management (Voorburg), 2Trust (Den Haag), restaurant de
Pannenkoe (Leidschendam), supermarkt PLUS Post (Leidschendam), Kombino kinderopvang
(Zoetermeer), TKB administratie (Leidschendam), Fletcher Hotel restaurant
(Leidschendam), Team vier (Amsterdam), JA GRO Administratiekantoor en fiscale adviezen
(Leidschendam), Binnenste Buiten - Go (Rotterdam/Leidschendam), Total air Care/AVS
bouw (Den Haag) en MUTA Sport (Leeuwarden). Bent u de volgende?
Laten we elkaar van dienst zijn, onze leden van de sponsorcommissie staan u graag te
woord. Het lijkt ons goed en nuttig om ook van uw kant eventuele suggesties te vernemen
om iets voor onze vereniging te betekenen.
Neem gerust eens contact op met de leden van de sponsorcommissie. Hieronder
treft u de namen met telefoonnummers en e-mailadressen:
Hans Loffelt

06-51963582

vz.sponsorcommissie.sev@ziggo.nl

Hans de Looij

06-10256275

mir.loyo@ziggo.nl

Martijn Heijstek

06-13518123

mail@martijnheijstek.nl

Marcel Vester

06-23308809

sev@employee-mobility.eu

Alwin Crooijmans

06-11253987

alwin.crooijmans@gmail.com
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* spandoeken achter het goal
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*Reclameborden aan de lange zijde statribune

*spandoek op het clubhuis
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SEV sponsorcommissie
Sportpark Kastelenring
Sportparkweg 4
2263 SX Leidschendam
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