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1. Voorwoord

Dit is het sponsorplan van voetbalvereniging MOC. Doel van dit plan is om alle mogelijke manieren van
sponsoring bij MOC te beschrijven en aan te geven welke tegenprestaties MOC daarbij kan leveren.

Uiteraard is dit plan een leidraad. Wanneer u zelf andere mogelijkheden tot sponsoring in gedachten
heeft, staan wij hier als sponsorcommissie van MOC uiteraard voor open. In dat geval kunt u contact
met ons opnemen via Joris Bootsman (06-47560882) of sponsor@vvmoc.nl. Kijk voor meer info ook op
www.vvmoc.nl.
2. Over MOC

MOC (Midwoud Oostwoud Combinatie) is al ruim 80 jaar een echte dorpsvereniging uit Mid- en
Oostwoud. De levendige voetbalverenging bestaat momenteel uit dertien teams. Op het veld beschikt
MOC over vier seniorenteams en verder zijn er negen jeugdteams.

De missie van MOC is om de leden te laten bewegen in een gemoedelijke omgeving waarin de club op
sportief en sociaal vlak een bindende factor in Midwoud en Oostwoud wil zijn. Uiteraard met de ambitie
om op een zo hoog mogelijk niveau te presteren.
Uitgangspunten hierbij zijn:





Een zo goed mogelijke organisatie neerzetten
Alle werkzaamheden zoveel mogelijk door vrijwilligers laten uitoefenen
Binnen de club een ontspannen en open sfeer creëren en behouden
Laagdrempelig zijn: iedereen is welkom

De aanwending van de sponsorbijdrage is zeer divers. Een belangrijk deel wil de club in de jeugd
investeren. Zo streeft MOC ernaar de jeugd zoveel mogelijk onder geroutineerde en gediplomeerde
trainers te laten voetballen, zodat het niveau zienderogen wordt opgeschroefd. Want de jeugd heeft
immers de toekomst!

Komt uw bedrijf op onze shirts te staan?
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3. Sponsoring

Voetbal en sponsoring zijn twee zaken die niet meer van elkaar te scheiden zijn. Elke amateurclub is
afhankelijk van externe gelden om gezond en professioneel voor de dag te komen. Dat geldt ook voor
MOC. De club presteert graag op eigen kracht, met spelers uit eigen jeugdopleiding en zonder
individuele vergoedingen te verstrekken.

MOC blinkt uit in het scheppen van uitstekende randvoorwaarden: een moderne dorpsaccommodatie
met tal van faciliteiten, een stichting Vrienden van MOC die investeringen voor de vereniging financiert
en een prima begeleidingsteam, zowel op- als buiten het veld. Niet alleen voor onze selectie-elftallen
worden deze randvoorwaarden gecreëerd. Alle andere teams kunnen bij MOC ook rekenen op een
uitstekend voetbalklimaat.
Zonder financiële ondersteuning van het bedrijfsleven kan MOC dit niet in stand houden. Daarom zijn
wij niet alleen trots op onze vereniging, maar ook zeer zeker op onze sponsors.
Waarom zou u MOC willen sponsoren?






Bijdrage leveren aan de beweging van de mens en de jeugd in het bijzonder
Uw bedrijf een sportief imago aanmeten
Doelen van MOC helpen te realiseren
Mogelijkheden om rond het veld en bij sportactiviteiten te netwerken
Omdat u het leuk vindt om MOC te steunen

4. Mogelijke manieren om MOC te sponsoren

MOC biedt het bedrijfsleven diverse mogelijkheden voor ondersteuning van de vereniging. Er zijn een
aantal sponsorpakketten samengesteld waar het bedrijfsleven gebruik van kan maken.









Hoofdsponsor
Kledingsponsor
Doeksponsor
Bordsponsor
Balsponsor
Entreebordsponsor
Sponsorbalk en sponsorpagina
Overige vormen van sponsoring
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Hoofdsponsor

Dit sponsorpakket bevat:

Kledingsponsor Tasreclame
X
X

Meshdoek
X

Bord
X

Sponsorbalk Sponsorkolom Balsponsor
X
X
X

Hoofdsponsor is de meest zichtbare vorm van sponsoring bij MOC. De hoofdsponsor sponsort de kleding
van het eerste elftal. Dit houdt in dat uw naam en logo wekelijks te zien zijn tijdens de wedstrijden van
MOC 1. Het elftal draagt deze kleding drie seizoenen lang.
Bovendien is de naam en het logo van de hoofdsponsor op verschillende plaatsen op het fraaie complex
van MOC terug te vinden.
MOC is maar wat blij met de hoofdsponsor en laat dat op de volgende manieren merken:








Reclamebord op A-locatie langs het hoofdveld van MOC
Publicatie in lokale media bij aanvang seizoen
Vermelding bij de entree van het MOC-complex
Vermelding als hoofdsponsor op de website van MOC
Eerste wedstrijdbal voor het nieuwe seizoen
Naamgever van evenementen, zoals Koningsdag en het MOC-toernooi
Ingelijste foto van het gesponsorde team
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Kledingsponsor

Dit sponsorpakket bevat:

Kledingsponsor Tasreclame
X
-

Meshdoek
-

Bord
-

Sponsorbalk Sponsorkolom Balsponsor
X
X
-

Voor de uitstraling van de club is het belangrijk dat de teams van MOC er tijdens de wedstrijden
verzorgd uitzien. Daarbij is uniformiteit van groot belang. De shirts van MOC zijn altijd goed herkenbaar:
oranje-zwarte baan-oranje.

Hoe mooi is het als de naam van uw bedrijf de borst van de voetballers siert? Of het nu de F-pupillen zijn
of de veteranen. Als dit verhaal u aanstaat, kunt u kledingsponsor van MOC worden.
Een kledingpakket bestaat uit shirts, broekjes, sokken en een kledingtas. MOC zorgt voor de aanschaf
van de kleding, zodat ervoor wordt gezorgd dat alle teams in dezelfde tenues lopen.

Een overeenkomst wordt aangegaan voor drie jaar. Mocht er in deze periode behoefte zijn aan nieuwe
kleding (denk aan sokken of broekjes), dan komt dit niet voor rekening van de sponsor. Met het aangaan
van het sponsoren van kleding voor een team bent u dus verzekerd dat het team dat u sponsort er drie
jaar lang keurig netjes bij loopt.
Verder bent u als kledingsponsor van MOC verzekerd van:




Publicatie in lokale media en op de website van MOC
Vermelding als kledingsponsor op de website van MOC
Ingelijste foto van het gesponsorde team
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Doeksponsor

Dit sponsorpakket bevat:

Kledingsponsor Tasreclame
-

Meshdoek
X

Bord
-

Sponsorbalk Sponsorpagina Balsponsor
X
X
-

Waar vinden tijdens de wedstrijden de spannendste en belangrijkste momenten plaats? Juist, bij het
doel! Daarom biedt vv MOC vanaf dit seizoen de mogelijkheid om als sponsor tijdens al deze
wedstrijdbepalende momenten met uw bedrijf dicht in de buurt van de actie te staan. Het is namelijk
mogelijk om met een doek van uw bedrijf achter de doelen te komen hangen!

Door middel van een aluminium frame wordt het doek van uw bedrijf tussen de palen van de
ballenvanger bevestigd. Op deze manier staat uw bedrijf bij iedere doelgerichte actie in the picture! Een
bijkomend voordeel van deze locatie is dat deze ook vanaf de Tripkouw te bewonderen is, dus zelfs als
uw helden van MOC niet spelen trekt uw doek de aandacht van eenieder die hier langskomt.
Verder bent u als bordsponsor van MOC verzekerd van:



Publicatie in lokale media en op de website van MOC
Vermelding als doeksponsor op de website van MOC
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Bordsponsor

Dit sponsorpakket bevat:

Kledingsponsor Tasreclame
-

Meshdoek
-

Bord
X

Sponsorbalk Sponsorpagina Balsponsor
X
X
-

Het is bij MOC mogelijk om een reclamebord te sponsoren dat op een prominente plaats langs het
hoofdveld komt te hangen. Extra aandacht genereren? Dat kan door twee borden naast elkaar te laten
plaatsen of uw bord dubbelzijdig te laten bedrukken. Zo valt uw bedrijf extra op tijdens alle
thuiswedstrijden die de MOC-teams van september tot mei op het hoofdveld spelen.

Verder bent u als bordsponsor van MOC verzekerd van:



Publicatie in lokale media en op de website van MOC
Vermelding als bordsponsor op de website van MOC
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Balsponsor

Dit sponsorpakket bevat:

Kledingsponsor Tasreclame
-

Meshdoek
-

Bord
-

Kantinebord Sponsorpagina Balsponsor
X
X
X

Hoe mooi zou het zijn als de voetballers van MOC 1 een doelpunt weten te maken met ‘uw’ bal? Het is
namelijk mogelijk om sponsor te zijn van een wedstrijdbal. Natuurlijk wordt de aftrap verricht door een
speler uit de eigen ‘kweekvijver’ van MOC, als balsponsor heeft u tevens de mogelijkheid om een
jeugdtalent aan te wijzen als pupil van de week bij een van de thuiswedstrijden van MOC 1. Dit is
uiteraard geen verplichting, maar wel een mooie kans om de jeugd te laten ruiken aan ‘het grote werk’!

Verder bent u als balsponsor van MOC verzekerd van:




Een eervolle vermelding voor aanvang van de wedstrijd
Uw logo het hele seizoen boven de bar in de kantine
Een vermelding op de website van MOC
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Entreebordsponsor
Dit sponsorpakket bevat:
Shirtreclame
-

Tasreclame
-

Meshdoek
-

Bord
-

Sponsorbalk Sponsorpagina Entreebord
X
X

Het prachtige entreebord dat de ingang van het complex siert is een prominente plek voor sponsors om
hun logo te laten zien aan de bezoekers van MOC. De voorkant is de komende jaren gevuld maar op de
achterkant is nog plaats. Uw logo (40cm x 12cm) staat hiermee op een plaats waar eenieder deze niet
kan missen. MOC hanteert een periode van 5 jaar voor het plaatsen van het logo met stilzwijgende
verlenging van telkens 1 jaar.
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Sponsorbalk en sponsorpagina
Dit sponsorpakket bevat:
Shirtreclame
-

Tasreclame
-

Meshdoek
-

Bord
-

Sponsorbalk Sponsorpagina Entreebord
X
X
-

Sponsorbalk
Voor de sponsorbalk wordt er door de sponsor een (voldoende scherp) logo aangeleverd. Het logo van
de sponsor wordt vervolgens geplaatst in de sponsorbalk van de website van vv MOC (www.vvmoc.nl).
De sponsorbalk is zichtbaar op iedere pagina van de website. Bij klikken op het logo zal een link
geactiveerd worden naar de website van de sponsor. Voor een plaats in de sponsorbalk van de website
betaalt de sponsor een vastgesteld bedrag. De overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste 1 jaar.

Sponsorpagina
Voor iedere sponsormogelijkheid waar dit vak is aangemerkt komt de sponsor met zijn/haar bedrijf op
de sponsorpagina van vv MOC (www.vvmoc.nl). Op deze pagina zullen de sponsoren per sponsortype in
de desbetreffende kolom worden geplaatst. Bij het klikken op de sponsornaam zal een link geactiveerd
worden naar de website van de sponsor.
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Overige vormen van sponsoring

In dit sponsorplan heeft u kunnen lezen wat het inhoudt als u hoofdsponsor, kledingsponsor,
bordsponsor of balsponsor van MOC wilt worden. Mocht u een andere vorm of combinatie van
sponsoring willen aanbieden, dan is dat mogelijk. Alle sponsormogelijkheden staan in onderstaande
tabel nogmaals duidelijk geïllustreerd:
Sponsorvorm
Shirtreclame
Tasreclame

Doeksponsor

Reclamebord
Vlagreclame

Wedstrijdbal
Entreebord

Sponsorbalk

Sponsorpagina
Legenda:
Inclusief
Exclusief

Hoofdsponsor Kledingsponsor Doeksponsor Bordsponsor Balsponsor Overig*
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-

De mogelijkheden aangegeven met een ‘’ in deze kolom zijn als losse sponsormogelijkheid
beschikbaar, maar ook in iedere denkbare combinatie. De sponsorcommissie spreekt graag de
mogelijkheden met u door!

De sponsorcommissie van MOC bestaat uit Joris Bootsman, Leon de Gier, Thomas Groot, Jeroen
Koomen en Kevin Koomen
De commissie is te bereiken via sponsor@vvmoc.nl of 06-47560882

Sponsorcommissie vv MOC, mei 2017

Pagina 11 van 11

