
Sponsorzaken Fusieclub 
 
Opgesteld door werkgroep sponsorzaken: 

 Pieter v/d Meer (F58) 

 Henk Veenstra (VVS) 

 Robert Jan Vos (VVS) 

 Harm Vrij (F58) 

 Piet Nieuwhof (VZ) (F58) 
 
De werkgroep ziet het als haar taak alle sponsoractiviteiten binnen de huidige 2 verenigingen te 
coördineren zodat er volgend jaar op 1 juli 2023 een zodanig sponsorbudget is waarmee de nieuwe 
fusieclub jaren vooruit kan Dit houdt o.a. in dat de werkgroep, en in het verlengde daarvan de 
huidige 2 sponsorcommissies, de contacten met huidige en potentiële sponsoren onderhoudt c.q. 
aangaat. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de sponsoren merken dat hun steun aan de nieuwe fusieclub 
gewaardeerd wordt.  Deze waardering uit zich o.a. in het aanbieden van verschillende 
sponsormogelijkheden. 
 

a) Hoofdsponsoring 
b) Co-sponsoring 
c) Fusie sponsoring 
d) Sub- sponsoring 
e) Kleding sponsoring 
f) Reclamedoeken 
g) Reclameborden 
h) Wedstrijdsponsor 
i) Sponsoring van het programmablad 
j) Lichtkrant sponsoring 
k) Toernooi sponsoring 
l) Evenementen sponsoring 

 
Voor de sponsoring genoemd onder a, b en c, heeft inmiddels invulling plaatsgevonden voor de 
periode 1 juli 2023 tot 1 juli 2027. 
 
Supermarkt Albert Heijn, Bouwbedrijf Notebomer en AVEK bedden zijn dus voor een langere tijd 
vastgelegd c.q. verbonden aan de nieuwe fusieclub. 
 
De volgende uitdaging voor ons als werkgroep is om de huidige subsponsors (circa 30 bedrijven) en 
reclamebordhouders (230 stuks, waarvan 50 dubbel) aan de nieuwe fusieclub verbonden te houden. 
 
Voor de huidige reclamebord sponsors die bij zowel F58 als VVS actief zijn, wordt het tweede 
(dubbele) bord gratis geplaatst op het “tweede” veld van de fusieclub. 
 
Voor nagenoeg alle sponsor mogelijkheden geldt dat de prijzen per 1 juli 2023 omhoog gaan ten 
opzichte van wat F58 en VVS momenteel in rekening brengen. 
  



Wij, als werkgroep, denken dat er goede redenen zijn voor prijsaanpassingen: 

 Één nieuwe grote voetbalclub voor Surhuisterveen. 

 Er zijn de laatste 10 jaar geen prijsverhogingen geweest. 

 Een vergelijk met bijvoorbeeld FC Burgum leert dat wij qua prijsniveau aan de lage kant 
zitten. 

 
Doel van de werkgroep blijft vooralsnog om de huidige twee sponsorbudgetten met een aantal 
duizenden Euro’s uit te bouwen naar een hoger bedrag jaarbasis voor de nieuwe fusieclub. 
 


