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Om u als bedrijf inzicht te geven in de mogelijkheden qua sponsoring bij CDW, hebben wij deze sponsorbrochure 
gemaakt. In deze brochure vindt u het profiel van onze club en worden alle sponsormogelijkheden toegelicht. Zo 
kunt u er rustig over nadenken of u CDW wilt sponseren en, zo ja op welke manier. Er zijn namelijk talloze 
manieren om CDW te sponseren. 

 
Als sponsorcommissie hebben wij ons ten doel gesteld dat elk bedrijf de mogelijkheid moet hebben iets te doen 
voor onze club. Daarom zult u ook zien dat de prijzen al beginnen bij € 100 voor het sponseren van een 
wedstrijdbal. 
 
Waarom CDW sponseren ? 
De jeugd heeft de toekomst en sponsering speelt hierin een belangrijke rol. Om de ambities voor de komende 
jaren waar te kunnen maken en de leden te kunnen bieden wat ze verdienen, heeft CDW nieuwe sponsors en 
extra steun nodig. 
Door sponsering kunt u uw bedrijf op positieve wijze profileren en extra onder de aandacht brengen. 
Omdat ons ledenbestand varieert van jong tot oud, vindt u bij CDW een breed publiek om uw diensten onder de 
aandacht te brengen. 
Onze vereniging organiseert ook diverse evenementen waar altijd veel mensen op afkomen. 
 
Wij hopen dat ook u een steentje wilt bijdrage aan de toekomst van onze mooie club ! 
 



 
 

  

Wie zijn wij 
Voetbalvereniging CDW is ontstaan uit een fusie tussen de Wijkse voetbalverenigingen SVW (opgericht 27 maart 
1927) en Dorestad (opgericht 5 januari 1952). Sportvereniging Combinatie Dorestad Wijk bij Duurstede is op 8 
mei 1981 opgericht. De thuisbasis van CDW is het sportpark Mariënhoeve aan de Lekdijk Oost in Wijk bij 
Duurstede. Wij willen een sportieve en veilige omgeving bieden voor voetbal op zowel recreatief als prestatief 
niveau. Kernwaarden van de vereniging zijn gezonde sportieve ambitie, sportiviteit, solidariteit en niet te 
vergeten een gezonde dosis gezelligheid en vermaak. Normen en Waarden staan hoog in het vaandel van onze 
vereniging, leden, vrijwilligers en betrokken ouders. 
 
Teams van CDW 
 
CDW presteert in sportief opzicht goed en heeft een actief verenigingsleven met een verantwoordelijk 
maatschappelijk functie. 
 
CDW heeft ruim 600 jeugdleden. 
Jeugdtrainers en leiders worden zo optimaal mogelijk gefaciliteerd, opgeleid en ondersteund. 
 
CDW beschikt momenteel over: 
 

 6 senioren heren teams 
 3 teams 35+ 
 2 teams 45+ 
 1 G team in dit team spelen leden (oud & jong) met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. 
 1 Walking Football team 
 13 junioren teams 
 25 pupillen teams 
 Mini’s die vanaf 4 jaar spelenderwijs worden voorbereid om, bij speelgerechtigde leeftijd, in 

competitieverband mee te kunnen gaan doen. 
 
 
CDW is een amateurvereniging in de meest zuivere zin van het woord. Spelers worden niet betaald maar de 
doelstelling om prestaties op niveau te blijven leveren, maakt het noodzakelijk om gediplomeerde trainers voor 
de teams te hebben. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorteam 
Innovatie en Organisatie 

 
Uw bedrijfsnaam op een shirt of op een reclamebord langs het veld is slechts het 
begin. Het is belangrijk dat u als sponsor uw doelgroep echt bereikt 
 
 
Het vernieuwde sponseren       
Uw bedrijfsnaam op een shirt of op een reclamebord  Het Sponsorteam komt minimaal 8 keer per jaar 
langs het veld is slechts het begin. Het is belangrijk dat  met de gehele groep bijeen om onder andere 
u als sponsor uw doelgroep echt bereikt. Een wisselende het beleid uit te zetten, de komende activiteiten 
Boodschap is hiervoor erg belangrijk.    te bespreken en nieuwe acquisitie mogelijk- 
CDW biedt u hiervoor diverse mogelijkheden.   heden door te nemen. 
 
CDW stelt haar sponsors in de gelegenheid om zich  Taken 
optimaal te presenteren d.m.v. het plaatsen van een  Binnen het Sponsorteam zijn, naast het voor- 
logo op onze website of via onze narrow casting.  zitterschap, specifieke verantwoordelijkheden 
Zo haalt u meer rendement uit u investering.   Gelegd bij de teamleden. Hierin is een onder- 
        scheid gemaakt in de taakgebieden: sponsor 
Narrow Casting       activiteiten, team sponsoring, reclameborden, 
Via ons systeem worden ook de mooie, veelal door onze  kleding, communicatie en PR en vanzelfsprekend 
webmaster ontworpen schermen, aangeboden in de   acquisitie. Binnen het Sponsorteam zijn team- 
accommodatie van CDW, aangestuurd middels dit  leden verantwoordelijk voor acquisitie binnen 
zogenaamde “Narrow casting” systeem worden uw actuele eigen netwerken en daarbuiten. 
aanbiedingen en services in de kantine getoond en heeft 
uw sponsoring niet alleen effect voor de leden maar bereikt Sponsorvergaderingen 
u alle bezoekers van CDW.     Door het Sponsorteam worden de sponsors mini- 
        maal twee keer per seizoen uitgenodigd voor  
Het Sponsorteam      een informeel overleg. In dit overleg worden de 
Binnen het Sponsorteam zijn er duidelijke taken en verant- sponsors door het Sponsorteam volledig geïn- 
woordelijkheden belegd en is er minimaal één verant-  formeerd over het gevoerde beleid. Vanzelf- 
woordelijk lid van het hoofdbestuur vertegenwoordigd.  sprekend is er tijdens deze overleggen ook  
        voldoende ruimte om te netwerken met collega 
        ondernemers ! 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorpakket A 

Champions League 
 

 

Het Sponsorpakket “Champions League” is het meest uitgebreide pakket 
welke CDW u kan bieden. 
 

 Vermelding van uw bedrijfslogo op de homepage met hyperlink naar 
uw website 
 

 Reclamebord van 6 meter langs het hoofdveld (enkelzijdig) 
 

 Reclamebord van 3 meter langs veld 2 (enkelzijdig) 
 

 Reclamebord in het Clubhuis 
 

 Vermelding met naamplaatje “Vrienden van CDW” 
 

 Vermelding op de website onder het sponsoroverzicht 
 

 Per kwartaal actuele aanbiedingen/ services via ons narrow casting 
systeem 

 

 Jaarlijks een wedstrijdbal 1e elftal 
 

 

Pakket prijs: € 1.500,-- 
Tarief is per jaar, exclusief BTW en éénmalige aanmaakkosten á € 550,-- 
 
 



 
  

Sponsorpakket B 

Europa League 
 

 

Het Sponsorpakket “Europa League” is een aantrekkelijk pakket met leuke 
Innovatieve opties voor uw naamsbekendheid als sponsor. 
 

 Vermelding van uw bedrijfslogo op de homepage met hyperlink naar 
uw website 
 

 Reclamebord van 3 meter langs het hoofdveld (enkelzijdig) 
 

 Reclamebord van 3 meter langs veld 2 (enkelzijdig) 
 

 Reclamebord in het clubhuis  
 

 Vermelding met naamplaatje “Vrienden van CDW” 
 

 Vermelding op de website onder het sponsoroverzicht 
 

 

Pakket prijs: € 1.000,-- 
Tarief is per jaar, exclusief BTW en éénmalige aanmaakkosten á € 415,-- 
 
 



 
 

  

Sponsorpakket C 

Eredivisie 
 

 

Het Sponsorpakket “Eredivisie” biedt u tegen een aantrekkelijk bedrag 
Leuke opties om uw naam voldoende onder de aandacht te brengen. 
 

 Vermelding van uw bedrijfslogo op de homepage met hyperlink naar 
uw website 
 

 Reclamebord van 3 meter langs het hoofdveld (enkelzijdig) 
 

 Reclamebord van 3 meter langs veld 2 (enkelzijdig) 
 

 Vermelding met naamplaatje “Vrienden van CDW” 
 

 Vermelding op de website onder het sponsoroverzicht 
 

 

Pakket prijs: € 750,-- 
Tarief is per jaar, exclusief BTW en éénmalige aanmaakkosten á € 270,-- 
 
 



 
 

  

Teamsponsoring 

Kledingpakketten 

 
Sinds 1 januari 2020 is Macron onze nieuwe kledingleverancier. 
Macron is het Italiaanse sportkledingmerk welke onder andere Lazio Roma, Sampdoria, Stoke City, Sporting 
Portugal en Club Brugge kleedt.  

 
Tenue sponsoring 
Bestaat uit een Wedstrijd shirt, broekje, kousen en hetzelfde voor de keeper. Voor de Dames is er een speciaal 
Damestenue beschikbaar. 
Tenue sponsoring kan per team. 

o Tenue sponsoring geldt voor een periode van 3 jaar. Ingangsdatum 1 januari of 1 juli. 
o Tenues blijven in de contractperiode bij het team.  
o Mogelijkheid om op de voor als wel op de achterkant van het shirt u Logo te plaatsen. 
o CDW draagt zorg voor bestelling van de tenues. 

 
Kledingpakket 1 
Bestaat uit het sponsoren van trainingspak en tas van een elftal (max 15 spelers), 8-tal (max 11 spelers) of voor 
een 6-tal (max 10 spelers). Trainingspak en coachjas (max 2 personen). 

 Sponsor logo op trainingspak, coachjas en tas. 
 CDW logo op trainingspak, coachjas en tas. 
 Rugnummers op trainingspak en tas. 

 

Kledingpakket 2 
Bestaat uit het sponsoren van de trainingspakken van een elftal (max 15 spelers), 8-tal (max 11 spelers) of voor 
een 6-tal (max 10 spelers).  

 Sponsor logo op jas. 
 CDW logo op jas. 

 

Kledingpakket 3 
Bestaat uit het sponsoren van een sporttas van een elftal (max 15 spelers), 8-tal (max 11 spelers) of voor een 6-
tal (max 10 spelers).  

 Sponsor logo op de tas 
 CDW logo op tas. 
 Kleine nummers op de tas. 

 
Voor verdere informatie en eventueel een advies op maat  kunt u het best even contact opnemen met de sponsorcommissie. 
Aanlevering Sponsorlogo in EPS 
Tenues, trainingspakken, jassen en tassen blijven eigendom van CDW 
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Wedstrijdballen 

En Reclameborden 
 
Bal sponsoring 
U heeft de mogelijkheid om via de wedstrijdbal voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal van CDW reclame 
voor uw bedrijf te maken. U stelt tijdens een wedstrijd van ons eerste elftal een wedstrijdbal beschikbaar. Wij 
verzorgen de aankoop van de wedstrijdbal en zorgen voor de publiciteit rond de schenking van de wedstrijdbal, 
zoals naamsvermelding voor de wedstrijd door de speaker en vermelding op de website van  
CDW. 
 

reclamebord sponsoring 
Rondom het hoofdveld en veld 2 van onze vereniging is de mogelijkheid om via een bord van 3 meter reclame 
voor uw bedrijf te maken. 
De kosten voor dit reclamebord zijn gesplitst in sponsorkosten en de kosten voor de aanmaak van een bord. 
Heeft u eenmaal een bord hangen, dan wordt daarna alleen een jaarlijks bedrag voor sponsoring in rekening 
gebracht. 
 

 
.  



 
 

  

Prijslijst sponsoring 
 

Omschrijving                     Contractduur            Per seizoen           Per contractduur   Betaling ineens 
Reclamebord veld 1 3 jaar € 275 €    825 €    750 

Opmaakkosten   €    135  
Reclamebord 2 zijdig 3 jaar € 350 € 1.050 €    950 

Opmaakkosten   €    220  
Reclamebord veld 2 3 jaar € 175 €    525 €    475 

Opmaakkosten   €    135  
Reclamebord veld 1 & 2 3 jaar € 450 € 1.350 € 1.200 

Opmaakkosten   €    355  
Reclamebord veld 1, 2 & 
Bord in Clubhuis 

3 jaar € 600 € 1.800 € 1.600 

Opmaakkosten   €    500  
Reclamebord Panna Kooi 
(hoekbord) 2 zijdig 

3 jaar € 175 €    525 €   475 

Opmaakkosten   €    100  
Bord in Clubhuis 3 jaar € 150 €    450 €   400 
   €    150  
Toernooi Sponsoring 1 jaar € 500   
Wedstijdbal 1e team  1 jaar € 100   
Vrienden van CDW 1 jaar €   50   

 
Kleding & Toernooisponsoring op aanvraag 
 
Aanlevering logo in EPS 
Borden zijn eigendom van CDW. 
Prijzen zijn excl. BTW 
 

. 



 
 

Wat u nog moet weten 
 

o Onze sponsorpakketten over het algemeen standaard zijn samengesteld 
 

o Indien u graag wenst af te willen wijken van onze standaard sponsorplannen zal er voor u een “op maat” 
aanbieding worden gemaakt 
 

o Alle wedstrijdkleding en aanverwante artikelen worden door ons aangeschaft bij onze vaste 
kledingleverancier Macron, René Koppers Sports te Houten 
 

o Sponsorcontracten worden afgesloten op basis van 3-jarige overeenkomsten m.u.v. Balsponsoring en 
Vrienden van CDW. 
 

o De bedrijfslogo’s dienen in een EPS bestand aangeleverd te worden. 
 

o Alle vernoemde bedragen zijn vanzelfsprekend exclusief BTW. 
 

Wij vertrouwen erop dat deze brochure u een goed inzicht heeft gegeven in onze sportvereniging en de 
sponsormogelijkheden die wij als CDW te bieden hebben. 
 
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op om in een ontspannen sfeer de mogelijkheden te 
bespreken. 
 
Wij komen graag naar u toe maar u bent uiteraard van harte welkom op ons sportpark. 
 
De koffie staat klaar ! 
 
 
Rob Lucassen 
cdwsponsorteam@gmail.com 
06 22202465 
www.cdw.nl 
 
s.v. CDW 
Lekdijk Oost 12 
3961 MB Wijk bij Duurstede 
 
 

 


