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WOANDER FOREST
Kennismaking
Woander Forest is een fusievereniging die bestaat uit het voormalige RKDFC
(Merkelbeek) en VV Doenrade. De rijke historie en binding met de omgeving die beide
clubs in de loop der jaren ontwikkeld hebben, hebben het fundament gelegd om
succesvol te kunnen fuseren.
Voetbal is een belangrijk onderdeel van de samenleving, ook in Doenrade en in
Merkelbeek. Maar Woander Forest bestaat uit meer dan alleen voetbal. Denk aan
sociale ontwikkeling, leren verliezen (en genieten van overwinningen!), leren omgaan
met tegenstanders en met leiding. Al deze punten zorgen voor verbinding tussen
leden en bewoners van beide dorpen.
Om de ambitie van de vereniging ook in de toekomst te kunnen waarborgen besteden
we veel aandacht aan de jeugd. De jeugd heeft immers de toekomst!
Onze leden hebben een hoog betrokkenheidsgevoel bij de vereniging, wat resulteert
in een belangrijke kern van vrijwilligers die hun kosteloze bijdrage leveren. Ondanks
deze vrijwilligers kan een vereniging niet voortbestaan zonder sponsoren. Een
vereniging bouwt, naast haar vrijwilligers, op haar sponsoren. Om goed contact te
houden met bestaande sponsoren en om nieuwe sponsoren te werven kent de club
een sponsorcommissie. In dit sponsorplan vindt u een overzicht van de
sponsormogelijkheden bij onze vereniging en de contactgegevens van de
sponsorcommissie.
We hopen dat dit sponsorplan u een goede eerste indruk geeft van de mogelijkheden
die een sponsorrelatie met onze vereniging biedt. Mocht u vragen hebben, neem dan
gerust contact met ons op!
`
Met sportieve groet,
Namens heel Woander Forest,

Thijs Janssen
Voorzitter sponsorcommisssie Woander Forest

1. Sponsorcategorie reclameborden
Al onze pakket zijn inclusief:
• Een kennismaking met ons netwerk; middels Facebook (1200 volgers) en website
(aankondiging nieuwe sponsor)
• Logo op onze sponsorpagina (website)
• Minimaal 1x per seizoen mogelijkheid tot een reclame uiting in ons wedstrijdkrantje ‘De
Aftrap’, welke goed gelezen wordt (bereik van >600 personen online en via de geprinte
versie die wordt uitgedeeld bij thuiswedstrijden)
• Gratis toegang tot wedstrijden van ons 1e elftal voor 2 personen (normaal €3,- p.p.)

1.1 Pakket Brons
Het Brons pakket bestaat uit één reclamebord langs ons hoofdveld.
Eenmalige kosten
Tarief per jaar

€ 175
€ 125

1.2 Pakket Zilver
Het Zilver pakket bestaat uit twee reclameborden. U heeft de keuze om beide borden
langs ons hoofdveld te hangen (optie 1). Het ontwerp van de borden kan dan
verspreid worden over 2 borden, wat garant staat voor extra exposure. Optie 2 is de
combinatie van 1 bord langs ons hoofdveld en 1 bord langs ons 2 e veld.
Eenmalige kosten
Tarief per jaar (optie 1)
Tarief per jaar (optie 2)

€ 300
€ 225
€ 175

1.3 Pakket Goud
Het Goud pakket bestaat uit 3 of meer reclameborden. Te denken valt aan 2 borden
langs het hoofdveld (eventueel met een ontwerp dat verspreid wordt over 2 borden)
en 1 bord langs ons 2e veld. Meerdere opties zijn mogelijk. Prijzen van dit pakket zijn
een indicatie, en zullen altijd in overleg definitief worden vastgesteld.
Eenmalige kosten
Tarief per jaar

€ 400
€ 275

1.4 Pakket Platinum
Is gaan voor goud voor u niet ambitieus genoeg? Dan is de sponsorcommissie ten alle
tijden bereid om, in samenwerking met u, te brainstormen over aanvullende
sponsormogelijkheden zodat u zich kan onderscheiden van andere sponsoren.

Standaard inbegrepen bij alle pakketten in sponsorcategorie reclameborden:
• Sponsoren krijgen (op vertoon van hun sponsorpas) altijd 1x per voetbalweekend 2
consumpties van het huis. Dit kan zijn voor/tijdens/na een wedstrijd van onze
senioren, dames of jeugd.
• Elk seizoen organiseert de sponsorcommissie een sponsormiddag. Tijdens deze
middag nodigen wij al onze sponsoren uit om hen te kunnen informeren over de
lopende zaken en het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Tevens is deze
sponsormiddag een uitstekende mogelijkheid om te netwerken met medesponsoren van Woander Forest en onze leden. De sponsormiddag wordt gehouden
voorafgaand aan een thuiswedstrijd van ons 1e elftal
• Alle reclameborden worden gemaakt op trespa borden (6 mm) met de maatvoering
2,44 x 0,61 m. U als sponsor kunt de gewenste teksten en logo’s digitaal
aanleveren aan de sponsorcommissie. Op het moment dat wij een ontwerp klaar
hebben dan wordt een conceptversie van het bord digitaal gemaakt en ter
goedkeuring voorgelegd aan de sponsor. Op het moment dat het concept is
goedgekeurd zal deze verstuurd worden naar onze drukker zodat de productie van
het reclamebord van start kan gaan.

2. Sponsorcategorie wedstrijdballen
Voor iedere thuiswedstrijd van het vlaggenschip van Woander Forest bestaat de
mogelijkheid om de wedstrijdbal te sponsoren. Voor aanvang van de wedstrijd wordt
uw naam omgeroepen door de luidsprekers rondom ‘De Steenakker’ en u wordt
vermeld in het tweewekelijkse sportkrantje ‘De Aftrap’, die iedere thuiswedstrijd zowel
digitaal als in hardcopy wordt aangeboden.
Eenmalige kosten

€ 70

3. Sponsorcategorie vriend Woander Forest
Draagt u Woander Forest een warm hart toe, maar zijn de eerder genoemde sponsor
categorieën geen match? Indien u lid wordt van de club van 25 of 50 dan wordt uw
naam vermeld op het bord in de kantine en op de website, samen met alle andere
vrienden van de club. U heeft de volgende opties in deze sponsorcategorie:

3.1 Verre vriend
Lid van club van 25

€ 25 per jaar

3.2 Goede buur
Lid van club van 50

€ 50 per jaar

Ik wil graag bijdragen
Is er een sponsorcategorie dan wel pakket dat uw interesse heeft gewekt? Zijn er nog
verdere vragen of wilt u graag andere mogelijkheden bespreken? Neem dan gerust
contact op met een van onze commissieleden.
Contactgegevens
sponsorcommissie@woanderforest.nl
Thijs Janssen
Jord Mennens

06-30905680
06-24671677

WOANDER FOREST: FACTS & FIGURES

Speellocatie: Merkelbeek

Aantal leden: 400

Bereik social media
1.000 – 20.000 unieke views

10 bestuurders
Waarvan 5 < 35 jaar

Groot zakelijk netwerk
Meer dan 60 sponsoren steunen
onze vereniging
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