Kleedkamersponsoring

Voetbalvereniging OZC gaat met haar tijd mee. Dat betekent dat OZC
creatief nadenkt over de sponsormogelijkheden binnen de club. Wat te
denken van kleedkamersponsoring. Gemiddeld bezoeken ruim tien
teams per week een kleedkamer. Uw naam verbinden aan één van deze
kleedkamers? Dat kan, neem gerust contact op met de sponsorcommissie
om te praten over de mogelijkheden. De kosten zullen u reuze meevallen.
Kleedkamer naambord
Afmetingen
40 x 15 cm
Kleur
Full color
Locatie
Kleedkamerdeur

Website sponsoring

Met ruim 20.000 bezoekers per maand mag gerust worden gesteld
dat www.vvozc.nl een populair medium is van OZC. Uw bedrijf kan
hiervan profiteren. Heeft u een leuke aanbieding of actie, gebruik een
banner en het aantal hits op uw eigen website zal u verbazen. Als je
het hebt over een win-win situatie, dan is dit er zeker één.
Banner ‘standaard’
Afmetingen 130 x 100 pixels
Plaatsing
In een banner carrousel van maximaal 10 banners
Locatie
Elke pagina van de website
Banner ‘groot’
Afmetingen 300 x 200 pixels
Plaatsing
In een banner carrousel van maximaal 10 banners
Locatie
Elke pagina van de website (m.u.v. gastenboek)

Stichting Ondernemersclub OZC

Naast deze sponsormogelijkheden bestaat ook de Stichting Ondernemersclub OZC. In 2000 heeft
het Ommer bedrijfsleven de handen ineen geslagen en de Stichting Ondernemersclub OZC
opgericht. Ruim dertig bedrijven zijn inmiddels lid en zorgen ervoor dat OZC jaarlijks financieel
wordt ondersteund. Een voorbeeld hiervan is het schenken van trainingspakken aan alle standaard
jeugdteams van OZC. Binnen de Ondernemersclub is het de goede gewoonte om jaarlijks samen
een activiteit te organiseren. Wat te denken van een bezoek aan een leuke BVO-wedstrijd? Of
samen een golfclinic volgen? Deze activiteiten vinden uiteraard plaats in een informele sfeer.
Neem geheel vrijblijvend contact op met één van de commissieleden.
Dit zijn in het kort de sponsormogelijkheden bij OZC. Uiteraard staan we altijd open voor nieuwe
ideeën of voorstellen. We hopen u een beeld te hebben gegeven van de sponsormogelijkheden
bij OZC en gaan graag samen met u het één-tweetje aan. Doet u mee?
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Ommer Zaterdag Club, een introductie

Voetbalvereniging OZC is in 1959 opgericht en is met ruim 700 leden de grootste
sportvereniging in Ommen. Sinds 1 januari 2009 spelen de geelhemden hun wedstrijden op
het nieuwe en ultramoderne sportcomplex Westbroek. Met twee kunstgrasvelden en vier
natuurgrasvelden heeft OZC een unieke accommodatie in de wijde regio. Wie
woensdagmiddag of zaterdags in alle vroegte over de velden loopt, ziet wat OZC het
belangrijkste vindt: ‘haar jeugd’. Wat is immers mooier dan dat de eigen jeugd al van jongs
af aan mag dromen om ooit in “het eerste” te spelen…

Kledingsponsoring

Op het gebied van kledingsponsoring is bij OZC veel mogelijk. Naast voetbalshirts voor zowel
jeugd- als seniorenteams kunt u ook poloshirts of polosweaters sponsoren. Sinds een aantal jaren
werkt OZC met een leaseplan. Voor u als potentiële sponsor is dit gunstig. In de meeste gevallen,
uitgezonderd van de senioren selectie-elftallen, betekent dit, dat u enkel een vast bedrag per
jaar aan de club betaald. U betaalt als sponsor dus niet de shirts, dit doen de leden zelf. Hiervoor
betalen zij elke maand een klein bedrag bovenop de contributie. In ruil hiervoor krijgen ze een
shirt, broekje en kousen van de club.

Waarom OZC

OZC vindt dat voetbal voor iedereen mogelijk moet zijn, daarom zijn de contributies laag.
Daarentegen komen kosten die eerder door de overheid werden gedragen nu voor rekening
van de vereniging. Dat is ook één van de redenen waarom we graag met het bedrijfsleven
het één-tweetje aangaan. We vragen geen enorme sponsorbedragen, maar in goed overleg
kijken we naar de beste mogelijkheden die voor u van toepassing zijn. In deze brochure
vindt u de verschillende sponsormogelijkheden. En mocht u een eigen voorstel
hebben, ook dan gaan we graag met u in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden tot
samenwerking.

Doe mee met OZC

Met meer dan 700 leden, waaronder ook een grote damesafdeling, streeft OZC ernaar om
met behulp van een ambitieus jeugdplan zo snel mogelijk de stap naar de top van het
zaterdagamateurvoetbal te maken. Met behulp van vele vrijwilligers én het bedrijfsleven
moet het mogelijk zijn.

Wedstrijdshirts
Merk
Masita
Kleur
Geel
Hartlogo
Logo OZC
Voorzijde
Logo Sponsor
Achterzijde Rugnummer

Tassen senior
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Hummel
Kleur
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Bovenzijde Benummering
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Achterzijde Logo sponsor

Polo shirts
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Tassen junior
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Polo sweaters
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Achterzijde Logo sponsor

Besco
Naar keuze
Logo OZC
Logo sponsor

Bordsponsoring

OZC heeft op sportpark Westbroek een eigen hoofdveld én tribune. Voor u als bedrijf een
ideale mogelijkheid om de naamsbekendheid te vergroten. Hiervoor biedt voetbalvereniging
OZC u twee soorten reclameborden aan:
1.
Reclamebord ‘standaard’ 305 x 65 cm
2.
Reclamebord ‘groot’ 400 x 90 cm
Zelfs is het mogelijk dat u uw bedrijf presenteert achter het doel op een groot doek. Wat hiervan
de mogelijkheden zijn vertelt de sponsorcommissie u graag.

Wedstrijdbalsponsoring

Reclamebord ‘standaard’
Afmetingen
305 x 65 cm
Kleur
Full color
Locatie
1e ring

Reclamebord ‘groot’
Afmetingen
400 x 90 cm
Kleur
Full color
Locatie
2e ring

Elke thuiswedstrijd speelt het eerste elftal van OZC met een
gesponsorde bal. Uw naam wordt voor aanvang van de wedstrijd
omgeroepen en verschijnt in het programmaboekje.
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