
   SPONSORGIDS 
KORFBALVERENIGING SCO 



“KORFBAL is een 

gemengde sport  

en is daardoor voor 

iedereen toegankelijk” 



Korfbalvereniging SCO wil als sportvereniging actief bijdragen aan de 
Weststellingwerfse gemeenschap. Wij omarmen ons uitgangspunt “Een 
sportvereniging moet toegankelijk zijn voor iedereen”. Wij willen alle 
lagen van de Weststellingwerfse samenleving de mogelijkheid bieden 
om deel te nemen aan korfbal als actieve teamsport. 

Ondersteuning door sponsoren levert een belangrijke bijdrage aan het 
doel om de sportieve ambities van SCO te realiseren. Hulp van 
sponsoren hebben we dus hard nodig. Met een aantrekkelijk 
sponsorpakket willen we daar invulling aan geven.  

Met het sponsoren van SCO heeft u toegang tot een familieclub met 
meer dan 300 leden en de vele zakelijke connecties die bij de club 
betrokken zijn. Met deze sponsorgids geven wij een beeld van wat SCO u 
als sponsor biedt. 



KORFBAL VOOR IEDEREEN 

Weststellingwerf is een gezins gemeente en SCO wil daar graag aan bijdragen. Wat 
is er nu mooier dan met het het hele gezin actief bezig te zijn? Bij SCO zien wij dan 
ook meerdere generaties binnen families die lid zijn van onze vereniging. Op 
zaterdag zien wij de ouders de kinderen begeleiden. Op zondag zien wij juist de 
kinderen hun ouders weer aanmoedigen. Iets waar we enorm trots op zijn. 

Bij SCO staat toegankelijkheid hoog in het vaandel. Iedereen moet op zijn eigen 
manier sportief kunnen zijn. Zorgen voor beweging, lekker naar buiten komen en 
deelnemen aan een teamsport. Dit zijn elementen die positief bijdragen aan de 
lichamelijke- en geestelijke gesteldheid. 

Naast gezondheid zijn (sociale) veiligheid, respect, normen en waarden binnen onze 
club enorm belangrijk. In de omgangsvormen binnen de club en tijdens het spel 
staat dit centraal. Het vormende van een gemengde sport als korfbal kan niet vaak 
genoeg worden benadrukt.  De omgangsvormen in een gemengd team van mannen 
en vrouwen zijn namelijk veel milder en beschaafder. 



KORFBAL IN NEDERLAND 

MAATSCHAPPELIJK 

BETROKKEN 

De grote trots van SCO is onze SportAnders voor mensen met een beperking. In 
tegenstelling tot vele andere verenigingen bieden wij deze groep leden de 
mogelijkheid om in teamverband te sporten. Hun spelvreugde en sportiviteit is een 
voorbeeld voor alle leden van SCO. 

Algemene doelgroepsegmentatie 
• Voornamelijk gemiddelde tot hoge sociale klasse A en B (boven modaal) 
• Veelal HBO+ opleidingsniveau 
• Hoofdzakelijk gezinnen met (jonge) kinderen 
• Merendeels eigen huizenbezitters met 2 auto’s 
• Ongeveer de helft 20 jaar of ouder 

Voor twee groepen binnen de vereniging is er speciale aandacht. We bieden 
sportmogelijkheden voor mensen op gevorderde leeftijd en mensen met een 
beperking. 

Mensen op gevorderde leeftijd bieden we training voor “oud-leden, korfbal- en 
sportliefhebbers”. Men blijft hiermee in beweging en eventuele eenzaamheid wordt 
doorbroken. 

Marktomvang en -ontwikkeling 
• Korfbal behoort tot één van de snelst groeiende sporten in Nederland 
• Ruim 100.000 personen zijn in Nederland actief bezig met korfbal 



Sponsormogelijkheden 

Voor SCO zijn sponsoren enorm belangrijk. Zonder sponsoren kunnen wij lastig 
waarmaken waar wij voor staan: toegankelijkheid voor iedereen. 

SCO garandeert dat het gebruik van de sponsorgelden zullen resulteren in een 
beter sportproduct voor haar leden. SCO wil graag een aansprekende vereniging 
zijn en doet er alles aan om dit te realiseren. 

Een succesvol sponsorbeleid bestaat in onze beleving door een goede 
samenwerking, waarbij zowel uw bedrijf als SCO voordeel behalen. We bouwen 
graag aan een duurzame relatie. 

“Laten we samen K.v.SCO 

naar een hoger niveau brengen  

en onze club nog mooier maken!” 



Hoofdsponsoren 

Als SCO zijn we heel content met Delfsma Bouw & Ontwikkeling uit Wolvega, als 
hoofdsponsor. Wij bedanken Delfsma Bouw voor de samenwerking en de grote 
bijdrage aan de groei en ontwikkeling van onze vereniging.  
Het hoofdsponsorschap wordt op maat ingevuld. 

Co-sponsoren 

Korfbal vereniging SCO kent meerdere Co-sponsoren. Ook met deze partners gaat 
de samenwerking verder dan exposure en netwerken en de invulling is ook hier 
maatwerk. 

Clubsponsoren 
Korfbal vereniging SCO biedt voor kleine en grote bedrijven de modernste 
exposure mogelijkheden via online kanalen zoals onze website, livestream en 
narrowcasting op ons sportcomplex de Hoolt-tuun in Oldeholtpade. Ook 
reclameborden, tv schermen, vlaggen, dugouts, presentaties en promotiefilms 
behoren tot de mogelijkheden.  



Mogelijkheden en kansen 

Hoe mooi is het als u als bedrijf u kunt verbinden aan een sportieve sportclub? 
 

Sponsoring is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven, op regionaal 
niveau is sponsoring bijzonder goed om elk bedrijf op de kaart te zetten. 
Naast goodwill levert sponsoring een betere zichtbaarheid op en het 
introduceert uw bedrijf, of product, bij een regionaal publiek. Ook is er het 
bijkomende voordeel van backlinks naar uw website, die uw 
zoekresultaten in de grote zoekmachines risicoloos kunnen verbeteren. 
 

Maatwerksponsoring 

Korfbal vereniging SCO biedt een uitgebreid scala aan crossmediale 
sponsormogelijkheden. Als sponsor stelt u zelf een pakket samen dat het beste 
bij uw bedrijf past. SCO biedt daarnaast de mogelijkheid om ook op andere 
manieren de club te sponseren. Denk hierbij aan teamsponseringen, 
evenementensponsoring of sponsering in natura. 

Op de volgende pagina staan diverse sponsormogelijkheden vermeldt  



Algemeen 

Velden 

Narrow casting 

Ballen 

Evenementen 

Overig 

Vermelding sponsorbord 
Vermelding website    
Lidmaatschap Businessclub 
Social Medial contentpakket 
Presentatiemogelijkheid businessclub 

Veldnaamsponsor  
Reclamebord groot 
Reclamebord klein 
Spandoek achter korf 
Spandoek bij de dugout 

Vermelding (1/1 pagina - 10 sec) 
Verzamelvermelding (1/4 pagina-10 sec) 

Wedstrijdbal SCO 1 
Trainings- en inspeelballen 

XXL wedstrijd 
Voetbaltoernooi voor niet voetbal 
verenigingen 
Mountainbike-tochten 

Bannier bij clubhuis De Hoolt Tuun 
Reclameuiting bij parking of looproute 
Reclameuiting bij ingang complex 
Vermelding tijdens de livestream 



Social Media Pakket 

Korfbal vereniging SCO biedt met het Social Media Pakket een unieke 
toevoeging aan de sponsorpakketten. Hiermee wordt de zichtbaarheid van de 
sponsor binnen en buiten de vereniging sterk vergroot. 
 
Een mediateam bestaande uit enthousiaste vrijwilligers maakt films, foto’s en 
verhaallijnen over en voor sponsoren. Deze content delen zij binnen de social 
media en stellen zij beschikbaar aan de sponsor. 
 
De begeleiding van het mediateam wordt op professionele  
Wijze verzorgd.  

Social Media Pakket 



SCO Businessclub 

Onze business club organiseert regelmatig diverse (sport) 
netwerkactiviteiten voor ondernemers. Wij geloven er sterk in 
dat sport verbroedert en daarmee willen we in informele sfeer 
ondernemers met elkaar laten kennismaken. Het is immers zo 
dat contacten makkelijker gelegd worden wanneer mensen 
een gezamenlijke ervaring en beleving hebben.  

Doordat het lidmaatschap van de businessclub standaard in de meeste 
sponsorpakketten zit en de bijdrage laag is, kunnen wij iedere ondernemer de 
mogelijkheid bieden om te profiteren van onze businessclub. 

De business club is naast sport ook gericht op sportiviteit en daarmee geven we aan dat op 
een eerlijke manier zaken doen bij ons hoog in het vaandel staat. Elkaar business gunnen is 
een belangrijk deel van onze club. 
 
Met regelmaat verzorgt de sponsorcommissie van k.v. SCO een netwerkbijeenkomst. Het 
meest belangrijke motief om lid te worden van onze businessclub, is het versterken van je 
relatienetwerk. De leden van onze businessclub ontmoeten elkaar in een leuke informele 
sfeer, leggen nieuwe contacten en doen onderling zaken. Elke netwerkbijeenkomst wordt 
georganiseerd op een andere locatie waarbij een bedrijfsbezoek met rondleiding of een 
interessante  lezing inbegrepen is.  



Enthousiast geworden? 

Wij hopen dat wij u enthousiast hebben kunnen maken over de 
sponsormogelijkheden bij SCO. Wij komen graag met u in contact. We nodigen 
u van harte uit om geheel vrijblijvend een bijeenkomst van de businessclub te 
bezoeken of om kennis te maken tijdens een persoonlijk gesprek. 

We hopen van harte dat u mee wilt helpen om de sportieve ambities van SCO te 
realiseren! “Laten we samen K.v.SCO naar een hoger niveau brengen en onze 
club nog mooier maken!” 
  
    
   Sponsorteam SCO 
 
Contactpersoon    
Henk Jan Bakker  
Tel. 06 - 53 48 97 33 
E-mail: sponsoring@kvsco.nl 
     



VRAGEN OF INTERESSE? 
Mail naar sponsoring@kvsco.nl  of kijk op www. kvsco.nl 

KORFBAL IS VOOR 

IEDEREEN 


