
Jaarlijks terugkerend 
schoolvoetbaltoernooi in 
begin van de meivakantie.
Maandag 30 april 2018

850 enthousiaste kinderen
van 14 basisscholen rekenen 
op uw steun!

Stichting  Schoolvoetbal
Leusden / Achterveld
www.schoolvoetbal.nl

http://schoolvoetbal.nl


Waarom  sponsoring schoolvoetbal?

Samen maken we het mogelijk om dit 
toernooi al meer dan 45 jaar te kun-
nen laten bestaan. Maakt u er samen 
met ons een groot feest van? 

Voor de 850 bassisschool kinderen die mee 
voetballen met het schoolvoetbaltoernooi 
hebben we een aantal zaken nodig. Zoals de 
vaantjes, EHBO en prijsjes voor de vrijwil-
ligers.

Succesmakelaars en Succes 
Financiële Diensten zijn onze 
hoofdsponsor. 

Plezierige succesvolle samenwerking 
waarin we elkaar versterken. Dankzij 
Succesmakelaars en Financiële Diensten 
is het Schoolvoetbaltoernooi gegaran-
deerd en ze zijn zeer betrokken bij de 
Leusden en Achterveldse samenleving. 

Hiermee zijn nog niet alle kosten voor het 
schoolvoetbaltoernooi gedekt. 
Helpt u mee?

Ruim 45 jaar geschiedenis 

Het schoolvoetbaltoernooi voor Leusden en 
Achterveld is voor het eerst in 1973 georgani-
seerd. Bij het eerste toernooi namen 8 scholen 
deel met 14 teams. Het record aantal teams wat 
mee deed waren er 82 in 1993. Huidige tijd 
nemen er rond de 60 teams deel.

De bekers en medialles worden elk jaar uit-
gereikt door bekende Nederlanders.  
Ook u kunt deze prijzen sponsoren..
Op onze website kunt u meer informatie  
vinden.

De toernooidag 2017

Wij zorgen ervoor dat schoolvoetbal breed uitgemeten wordt in de media. Natuurlijk  
zullen we ervoor zorgen dat uw bedrijf duidelijk vermeld wordt op de dag zelf en in de 
(social)media.

De schoolvoetbal ‘Juich Cup’

Kijk snel op de laatste pagina voor de 
sponsor mogelijkheden.

‘17 Diggy Dex
‘13 Kevin Blom

‘14 Vito Wormgoor

‘11 Erwin Koeman

‘95 Wilbert Gieske



Wat kunt u doen voor Stichting Schoolvoetbal?

Programmaboekje, 1000 stuks  € 1.000,-
Jassen voor org. en scheids. € 1.000,-
Vaantjes, voor alle kinderen  € 450,-
Prijsjes, voor alle kinderen  € 500,-
Podium € 500,-
Prijzen bekers, 15 stuks  € 350,-  
Medailles, 225 stuks  € 350,-   
Huur van geluidsinstallatie  € 350,-
Bedankje, voor de vrijwilligers € 200,-
EHBO  € 150,-
Extra acitiviteiten op veld 5  € 100,-
 
Advertentie plaatsen in het programma-
boekje:
Een volledige pagina   € 75-
Een halve pagina    € 45,- 
Logo vermelding  € 30,-

Mocht u enthousiast zijn of nog 
vragen hebben neemt u dan 
alstublieft contact met;

Stichting Schoolvoetbal 
Leusden/Achterveld

PR; Tamara Besseling 06-25272338 

pr@schoolvoetbal.nl 
www.schoolvoetbal.nl

Beverhoeve 8,  3831 TG  
LEUSDEN

Rabobank: 
NL73RABO0129438839   

Schoolvoetbal in de media
Lokale journalisten worden op de toernooidag 
uitgenodigd en wij sturen zelf ook persartikelen 
in, zoals de Leusderkrant en RTV Utrecht. Hierin 
zorgen wij dat er aandacht is voor onze 
sponsoren. 

Social media

Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes 
van het schoolvoetbaltoernooi?
Klik op het icoontje om naar de website te gaan.  
Hierop zetten wij al het nieuws van onze activitei-
ten en sponsoren die je als school en ouder moet 
weten.

We hebben een vernieuwde 
website. 
Daarop kun je de wedstrijd- 
uitslagen en schema’s live 
volgen. 

Uw sponsoring zorgt voor de 
continuïteit van één van de 
grootste schoolvoetbaltoernooien in 
de wijde omgeving. Dat is een mooie 
manier om samen iets 
leuks/goeds voor een ander te doen. 

Naast middelen zijn we ook altijd 
op zoek naar extra handen. Bijvoor-
beeld kunt u foto’s maken, doeltjes 
klaar zetten, met de inschrijvingen 
helpen en/of een wedstrijd fluiten. 

Graag hopen we erop dat u een 
sponsor van ons wilt worden. Als 
tegenprestatie zorgen wij dat u op 
de website komt, in het program-
maboekje, vermeld op social media 
en wellicht ook in de media. 

http://www. twitter.com/Schoolvoetbal_ 
https://www.facebook.com/schoolvoetbaltoernooi
www.linkedin.com/in/schoolvoetbal
https://www.youtube.com/channel/UCun3dtbH8PFY2KEPD2bX4uQ 
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