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1.  Algemene informatie SV Borger

De sportvereniging Borger (SV Borger) is opgericht in het jaar 1946. Reeds vanaf 1925 
werd er gevoetbald in Borger, maar na de oorlog werd er een nieuwe start gemaakt 
onder de huidige naam SV Borger. Jarenlang waren voetbal en handbal de pijlers on-
der de omnisportvereniging. Op voetbalgebied kende de vereniging vanaf 1973 zowel 
een zaterdag- als een zondagafdeling, ieder met een eigen bestuur. In 1980 moest het 
sportpark aan de Marslandenweg wijken voor woningbouw. SV Borger kwam vanaf 
dat moment te spelen op de huidige thuishaven: sportpark ‘De Drift’.

De handbalsport had zich inmiddels ontwikkeld ontwikkeld tot uitsluitend een 
zaalsport en deze tak ging kort na de verhuizing naar sportpark de Drift zelfstan-
dig verder. De voetbalclub speelde met beide eerste elftallen (zaterdag en zondag) 
sindsdien bijna altijd op derde of vierde klasse-niveau. Op bestuurlijk vlak zette de 
club in 2007 een grote stap door de sectiebesturen zaterdag, zondag en jeugd te laten 
fuseren. Het prestatievoetbal concentreert zich in de afgelopen jaren uitsluitend op 
de zaterdag. Het eerste elftal heeft zich in de afgelopen tien jaar – met ‘eigen jongens’ 
- ontwikkeld tot een stabiele derde klasser. Een goede basis onder dit elftal is de grote 
jeugdafdeling, waaruit nog vele jaren kan worden geput.

SV Borger is een voetbalvereniging met een zeker evenwicht tussen prestatie en re-
creatie. De club is in het gelukkige bezit van een grote jeugdafdeling. Met name daar 
begint de centrumfunctie van Borger als één van de vier 4 kernen in de gemeente 
Borger-Odoorn via een natuurlijke weg vorm te krijgen. De samenwerking met omlig-
gende verenigingen is gestart maar op dit terrein is er nog een lange weg te gaan. SV 
Borger heeft een groot maatschappelijk en sociaal belang. Prestatie en plezier gaan 
bij de SV Borger daarbij hand in hand. 
De laatste jaren is het imago van de club sterk verbeterd en dit geldt eveneens voor 
de eigen identiteit. De profilering richting de jeugd is goed te noemen. Samen met de 
gemeente Borger/Odoorn is een proces in gang gezet om de gedateerde accommo-
datie een meer eigentijds karakter te geven, waarbij op het gebied van de duurzaam-
heid nog het nodige valt te winnen.

Onze vereniging telt momenteel ongeveer 460 leden, het hoogste ledenaantal uit de 
clubhistorie. We zien in de afgelopen jaren veel differentiatie ontstaan met voetbal 
voor diverse doelgroepen, zoals damesvoetbal en 35+ en 45+-voetbal.

HISTORIE

DE VERENIGING OP DIT MOMENT
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SV Borger ziet kansen in het uitgroeien tot een vereniging met een regionaal verzor-
gingsgebied. Het sportpark biedt daarvoor de ruimte en de mogelijkheden. Ook sluit 
dit goed aan bij het 4 kernenbeleid van de gemeente Borger-Odoorn, waarin voor 
Borger een centrumfunctie is voorzien. Met een goed en breed doelgroepenbeleid 
moet de vereniging kunnen groeien tot een regionale voetbalvereniging. Voorwaarde 
hiervoor is het upgraden van de huidige accommodatie of mogelijk zelfs nieuwbouw. 
SV Borger wil de komende jaren werken aan de organisatie, de identiteit en het ima-
go van de vereniging. Zodanig dat SV Borger goed voorbereid is voor haar toekomsti-
ge rol in de regionale samenleving.

ÉÉN MISSIE

Continuïteit is een belangrijke factor. Daarom zijn we blij met het technische beleids-
plan voor onze jeugdafdeling, dat in het voorjaar van 2015 door eigen mensen werd 
ontwikkeld. Dit plan moet garant staan voor een kwalitatief goede jeugdopleiding en 
daardoor over enkele jaren een soepelere doorstroming naar de selectieteams.
We zijn trots op de sportieve successen uit het laatste decennium die we geheel op 
onze eigen wijze en met vrijwel uitsluitend eigen spelers hebben bereikt. In de toe-
komst willen we daar ook niet van afwijken.

Het beleidsplan voor de periode 2016-2020 heeft als insteek om SV Borger ‘toekomst-
bestendig’ te maken. Dit heeft met name te maken met het door de gemeentelijke 
politiek ingezette traject van privatisering en het stopzetten van subsidiëring.

Om onze ambities te kunnen verwezenlijken, zijn de bestaande middelen van onze 
club niet toereikend. Daarom vindt u op één van de volgende pagina’s een overzicht 
van onze mogelijkheden tot sponsoring. Vele bedrijven zijn u reeds voorgegaan.
Wij hopen dat ook uw bedrijf op dat vlak onze partner wilt zijn!

STRATEGIE

DE KOMENDE JAREN

SV Borger is de toonaangevende voetbalvereniging
van en voor de regio Borger
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Als sponsorcommissie zijn we blij met onze sponsoren. Ze helpen ons om de SV 
Borger de vereniging te laten zijn die het wil zijn: een actieve vereniging voor jong en 
oud, waar plaats is voor sportprestaties maar ook ruimte is voor plezier en gezellig-
heid.

We zien sponsoring als:
een overeenkomst waarbij de sponsor gelden of een op gelden te waarderen presta-
tie levert, waartegenover de SV Borger communicatiemogelijkheden of een andere 
door de sponsor gewenste tegenprestatie levert, direct of indirect voortvloeiend uit 
sportbeoefening.

In deze sponsorinformatiemap treft u alle mogelijke vormen van losse sponsoronder-
delen aan. De laatste jaren zetten we echter vooral in op sponsoring in pakketvorm, 
waarin alle losse onderdelen zijn opgenomen. Voor zowel de sponsor als de club is 
dit het meest eenvoudig en overzichtelijk. Onze grotere sponsoren rubriceren we als 
goud-, zilver- of bronssponsor. Maar we zijn natuurlijk ook blij met de vele kleinere 
sponsoren, die kunnen opteren voor een sponsorpakket op maat.

Voor onze sponsoren organiseren we regelmatig bijeenkomsten of we bieden hen de 
mogelijkheid om aan te sluiten bij verenigingsactiviteiten. Dit op vrijwillige basis na-
tuurlijk, want niet iedere sponsor zal hier behoefte aan hebben. Voor die sponsoren 
die er wel prijs op stellen willen we op die manier een platform creëren waar sponso-
ren elkaar ook onderling kunnen ontmoeten.
Om zaken te doen, maar ook om  het netwerk uit te breiden of te verstevigen.

2.  Sponsorvisie SV Borger
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s.v. Borger biedt u vele sponsormogelijkheden aan. In de onderstaande opsomming 
staan de basismogelijkheden, aanvullende suggesties van uw kant zijn altijd mogelijk 
en van harte welkom!

Reclameborden:
Het plaatsen van een reclamebord op ons sportpark is een doeltreffende manier om 
reclame te maken. Komt u eens kijken naar de grote hoeveelheid prachtig verzorgde 
reclameborden langs het hoofdveld van ons sportpark ‘De Drift’. 
Het hoofdveld wordt zowel op de zaterdag als de zondag bespeeld. Naast competitie-
wedstrijden worden er ook toernooien gespeeld op het hoofdveld, net als regelmatig 
wedstrijden van betaald voetbal organisaties.

3 meter bord (300x65 cm) 
6 meter bord (600x65 cm) 
‘megabord’ op het talud (600x130 cm)

: EUR 100 per jaar
: EUR 175 per jaar
: EUR 450 per jaar

Presentatiegids
Aan het begin van ieder seizoen geeft de club een full colour presentatiegids uit. De 
gids staat vol met informatie over leden en sponsoren van de club. Hij dient als een 
soort naslagwerk en gaat daardoor het hele seizoen mee. De presentatiegids wordt 
verspreid onder de leden en sponsoren en wordt tevens verspreid in het dorp (o.a. 
leestafels bij artsen, tandartsen, fysiotherapeuten e.d.) De oplage bedraagt ruim
500 stuks.

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN:
De advertentiemogelijkheden zijn talrijk. Er kan worden gekozen voor de
volgende uitingen:

3.  Welke sponsormogelijkheden zijn er?

De prijzen van een bord:

De duur van een contract is standaard vijf jaar. In het eerste jaar betaalt de sponsor 
alleen de aanmaakkosten van het bord.
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1/1e pagina A4 : EUR 200
1/2e pagina A4 : EUR 125
1/4e pagina A4     : EUR   80

Adverteren op website www.svborger.com
Ook op onze website kan worden geadverteerd. 
Voor een roulerende sponsoruiting, met de moge-
lijkheid om door te linken naar de website van de 
sponsor, geldt een jaartarief van EUR 75

1/1e pagina A5 : EUR 150
1/2e pagina A5 : EUR   80
1/4e pagina A5 : EUR   50

Programmaboekje
Het programmaboekje wordt ingezet bij thuiswedstrijden van het eerste elftal van 
onze vereniging

De prijzen van de advertenties zijn als volgt:

Welke sponsormogelijkheden zijn er?

OVERIGE LOSSE SPONSORMOGELIJKHEDEN:

Voor de kleurenadvertenties gelden de volgende prijzen:
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regulier reclamebord (3 meter bord)
advertentie op website: www.svborger.com
advertentie breedbeeld-TV kantine (jeugd in de ochtend of senioren in de middag)
Prijs: EUR 250 per seizoen (contractsduur minimaal 3 jaar)

BASISPAKKET:

Pakketsponsor A:

Pakketsponsor B:

Voor sponsoren die bepaalde onderdelen willen bundelen tot een basispakket bieden 
we de volgende mogelijkheden: 

regulier reclamebord (3 meter bord)
1/2e A4 advertentie presentatiegids
1/4e A5 advertentie programmaboekje
Prijs: EUR 250 per seizoen (contractsduur minimaal 3 jaar)

Wedstrijdsponsorschap
Ook een hele leuke en effectieve wijze van sponsoren is het aanbieden van de wed-
strijdbal bij ons eerste elftal. Bij iedere thuiswedstrijd van dit team kan één bedrijf 
optreden als wedstrijdsponsor. Dit houdt in dat de wedstrijdbal wordt aangeboden 
door de sponsor,  dat de sponsornaam wordt vermeld in het programmaboekje en bij 
het begin van de wedstrijd wordt omgeroepen via de speaker. 
Prijs: EUR 75.

N.B. Voor het huidige seizoen zijn alle thuiswedstrijden van het 1e elftal reeds inge-
vuld!

Reclame op breedbeeld-TV kantine
U kunt uw bedrijf onder de aandacht brengen van de bezoekers van onze kantine 
door op wedstrijddagen te adverteren via onze breedbeeld-TV. Als onderdeel van een 
‘powerpoint-presentatie’ wordt uw reclameboodschap bij herhaling geprojecteerd.
Prijs: EUR 75 per hele pagina per seizoen.
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Bent u geïnteresseerd in kledingsponsoring (shirtspon-
soring of overige kleding) dan gaan wij hierover graag 
met u in gesprek. Op deze wijze kunnen wij u het vereiste 
maatwerk leveren. De prijzen voor kledingsponsoring va-
riëren sterk en hangen mede af van het team dat wordt 
ondersteund.

KLEDINGSPONSORING:

Shirtsponsoring:
Het te sponsoren tenue van het gekozen elftal wordt voorzien van de reclametekst 
die de sponsor wenst en dient te voldoen aan de KNVB-voorwaarden. De uitgangs-
punten zijn:

de kleding is eigendom van de vereniging
de sponsor krijgt een ingelijste foto van het door 
hem/haar gesponsorde team
de contractsduur bedraagt ten minste 3 jaar

Overige kleding:

Behalve shirtsponsoring is het ook mogelijk om de volgende soorten van kleding te 
sponsoren

trainingspakken
coachjacks
sporttassen
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PAKKETSPONSORING:
U kunt er ook voor kiezen om diverse sponsoringonderdelen samen te brengen in een 
pakket. Daarmee profiteert u van een aantrekkelijke korting!
We hebben de volgende pakketten voor u samengesteld

Pakket Goudsponsor:

‘mega-reclamebord’ op het talud (600x130 cm, dit zijn 4 borden) 
vermelding op sponsorbord
wedstrijdsponsorschap 
1/1e pagina A4 advertentie presentatiegids
1/1e pagina redaktionele ruimte presentatiegids (voor presentatie bedrijf)
1/1e pagina A5 advertentie programmaboekje 
advertentie breedbeeld-TV kantine 
advertentie website: www.svborger.com
uitnodiging sponsorcontactavonden
Prijs: EUR 1.000 per seizoen (contractsduur minimaal 3 jaar)

Pakket Zilversponsor:

6 meter reclamebord (2 borden) 
vermelding sponsorbord
wedstrijdsponsorschap 
1/2e pagina A4 advertentie presentatiegids
1/2e pagina redaktionele ruimte presentatiegids (voor presentatie bedrijf)
1/2e pagina A5 advertentie programmaboekje
advertentie breedbeeld-TV kantine 
advertentie op website: www.svborger.com
uitnodiging sponsorcontactavonden
Prijs: EUR 750 per seizoen (contractsduur minimaal 3 jaar)

Pakket Bronssponsor:

3 meter reclamebord (1 bord) 
vermelding sponsorbord
1/4e pagina A4 advertentie presentatiegids
1/2e pagina A5 advertentie programmaboekje
advertentie breedbeeld-TV kantine 
advertentie op website: www.svborger.com
2 vrijkaarten voor thuiswedstrijden 1e elftal
uitnodiging sponsorcontactavonden
Prijs: EUR 500 per seizoen (contractsduur minimaal 3 jaar)
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Dit is een maatwerk sponsorpakket voor de sponsor die zijn bedrijf optimaal wil pro-
moten. U krijgt maximale exposure op het gebied van advertenties, reclameborden, 
kleding e.d.. Tevens krijgt u enkele extra faciliteiten welke exclusief zijn voorbehouden 
aan de hoofdsponsor. Het definitieve pakket wordt in enkele persoonlijke gesprekken, 
samen met u, vastgesteld.

In deze sponsor-informatiemap geven wij u een indruk van hoe wij tegen sponsoring 
aankijken en welke mogelijkheden er binnen de SV Borger zijn.

Wij zijn er van overtuigd dat er voor iedereen een geschikte sponsorvorm is
te vinden.
Graag geven wij u een mondelinge toelichting op de vele sponsormogelijkheden. Dan 
kunnen we  samen met u bekijken wat er mogelijk is.

Aarzel dus niet en neem contact met ons op via: sponsoring@svborger.com
De sponsorcommissie bestaat uit de volgende leden:

Gosse Fokkens
bestuurslid sponsoring & communicatie
tel. 06-53986276

Ageeth Kamminga
sponsorbeheer/secretariaat

                                     tel. 06-11320012

Reint Jan Vos
Sponsorbegeleiding en –werving
tel. 06-15311648

Jorwen Smit
sponsorbegeleiding en –werving

tel. 06-27658442

Albert Stevens
sponsorwerving
tel. 06-29380132

HOOFDSPONSORING

4.  Sponsorcommissie
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Afmetingen en aanlevering advertentie’s s.v. Borger

Programmaboekje (A5 formaat, full colour)

Presentatiegids (A4 formaat, full colour)

TV Power point (16:9, full colour)

1/1 130 x 190 mm

1/1 185 x 270 mm

1/4 130 x 42 mm

1/4 185 x 60 mm

1/3 130 x 58 mm

1/2 130 x 90 mm

1/2 185 x 130 mm

250 x140 mm, of 200 x110mm
aanleveren alsJPG-300 DPI
of als PDF

1/4 60 x 90 mm, staand

1/4 87 x 130 mm, staand
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Aanleveren advertenties

Specificaties

Vermeldt altijd uw bedrijfsnaam en contactinformatie

Verzending materiaal

Meer informatie

Ons drukproces vraagt aanaantal technische specificaties van het advertentie
materiaal dat wordt aangelverd. Vooe een goede verwerking en uitvoering van de 
plaatsing opdracht vragen wede volgende aanleverspecificatie te volgen.

Advertentiemateriaal graag aanleveren in kleur als:

Aanleveren kan op verschillende manieren:

Photoshop EPS, illustrator EPS of Certified PDF
Foto’s aanleveren in min. 300 dpi op ware grote
Kleuren omzetten naar CMYK
Lettertypen meesturen of lettercontouren maken
Bij aanlevering als JPG dan graag in kleur op ware grote en met een resolu-
tie van min. 300 dpi

Opgestuurd worden op CD/DVD met eventueel een kleurenproef naar:
Ageeth Kamminga
Hoefblad 13,
9461 HN Gieten

Doorgemaild worden naar sponsorbeheer@svborger.com (max. 10 mb).
Bij te zware bestanden kan het verstuurd worden via  een gratis
server, www.wetransfer.com

Wanneer u meer informatie wilt over het aanleveren van uw advertentie  
in onze bladen, kunt u contact opnemen met: 
A. Oldenbeuving, e-mail: a.oldenbeuving57@gmail.com, tel. 06-31671290
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AB Oost Asbestsanering
Abbas Jumbo Gieten
Alfa Bits
Airco Service Holland
Ajax-supporters
Albert Heijn Borger
Alfa Accountants
Alles Kidz
Autocentrum Borger
Bakkerij ’t Aole Ambacht
Bas Vogelzang Drive Inn
vd Berg Isolatie
Besa Engineering
Bistro Luf Gasselte
Bossers & Cnossen
Bouwbedrijf Blok
Blokker Borger
Boelens Supergrass Graszoden
Boni Supermarkt
Bouma & de Blois Fysiotherapie
Bouw&Adviesburo Wind 2e Exl.
mond  
Café Hapinezz
Care 4 Concrete
Chin.-Ind. Rest Da-Xin
Country Golf Ees
Hotel Restaurant De Oringe Marke
Debru Hoogwerk BV
Den Heyer Optiek
DFR Control
Drankencentrum Borger

Middeljans Sportprijzen
More Than Kids
Nijmko Telecombinatie
Oving Auto’s Buinen
Oving Installatietechniek
Puur Idee Stadskanaal
Queens Grass Borger
Rabobank Borger-Klenckeland
Regiomagazine
Restaurant De Deugniet
Rijschool Riemer
Select Wonen Ter Veen
SNS Bank Emmen
Sport Inn Klok Stadskanaal
Steakhouse El Zorro Buinen
Sturing Optiek
Stuursma Makelaardij
Thijs & Aafke Live Cooking
Unive Stad en Land
Vakgarage Dijkstra
Veldkamp&Prins, Notarissen
Vishandel Jos
Vos Zandzuigbedrijf
Het Voshuys
Voulon Accountants
De Wasdas
Yellowbird
Youmen Borger 
ZIBO Zinger

Egberts Rijwielen
Elisha’s Bloemen
Emmens Consultancy
Euronics Leeuw
FC Groningen-supporters
Fysiotherapie Rien van Manen
Fysiotherapie Bovensmilde  Trip
Hoofdstraat 15
Hubo DHZ-markt
Buro Hollema Rolde
Hoornstra Aannemingsbedrijf
Het Hunebed, Café-Restaurant
Installatieburo Eiting
De Jonge Sport Stadskanaal
JTC-Finance
J.C. Krans BV
Kapper & Kookplein
Keurslager Borger
Kinds Verhuur Gieten
Klonie, Groepsaccomodatie
Koops Autoschade
Koudenburg Groenvoorziening
Kwalitaria vd Laan Borger
E. Lokken Groenvoorziening
Lunch&Dinnerroom de Weme
Makelaar Huis Exloo
Makelaardij Oosterom
McDonalds Emmen
Middeljans Schilders Odoorn

5.  De Sponsoren op een rij
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