
 

Fortuna Supporters Collectief 
 

 Postbus 189 

6130 AD Sittard 

www.fortunasc.nl 

sponsoring@fortunasc.nl 

 

KvK nr. 57874700 

IBAN. NL54 RABO 0150.430.175 

 

 
 

Wij strijden voor onze helden. 
 

Sponsor prospectus  
 

 
 

  

Officiële supportersvereniging Fortuna Sittard 



                          

Sponsor prospectus 2020-2021 

 

 
 Wij strijden voor onze helden. 

Wat is het Fortuna Supporters Collectief? 
Als eerste betaald voetbalclub in Nederland is Fortuna Sittard en haar fanatieke achterban van 

nature familiair. Fortuna Supporters Collectief (Fortuna SC) is hét overkoepelende platform voor 

iedereen die Fortuna Sittard een warm hart toedraagt, van jong tot oud! En DE officiële 

supportersvereniging van Fortuna Sittard. Fortuna SC strijdt voor de belangen van haar leden, alle 

Fortuna Sittard supporters en steunt de voetbalvereniging Fortuna Sittard op tal van manieren. 

 

Als dynamische vereniging heeft Fortuna SC veel te bieden aan haar 1600 leden. Door in het verleden 

de krachten van diverse verenigingen te bundelen zijn er voorzieningen beschikbaar die uniek zijn in 

Nederland:  

 

 Dagelijkse updates op Twitter, Facebook (5000-7000 views per bericht, 20.000 

views per week), Instagram (3500 volgers) 

 NIEUW: Fortuna SC TV uitgezonden via Facebook en YouTube.

   Eigen website: www.fortunasc.nl met 15.000 unieke bezoekers per jaar (groeiende) 

 Fullcolour fan magazine (oplage 1500 stuks)

 In 2020 volledig gerenoveerd supportershome met fan plein gevestigd in de

voorzijde van het stadion.

 Organisatie fan dag Fortuna Sittard 

 Organisatie van busreizen naar uitwedstrijden Fortuna Sittard 

 Activiteitenkalender gedurende het seizoen en rondom wedstrijden Fortuna Sittard  

 Speciale Fortuniors activiteiten (voor leden tot 12 jaar) 

http://www.fortunasc.nl/
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Sponsoring 

Exposure voor sponsoren wordt geboden via alle bovenstaande beschikbare 

communicatiemiddelen, maar ook via mailcommunicatie, (digitaal) briefpapier, items specifiek 

gewijd aan uw bedrijf die worden weergegeven op de website, social media en narrowcasting 

(sponsor uiting op beeldscherm) in het supportershome. 

Door op een juiste en gerichte manier te communiceren is zowel het bereik als de conversie van 

sponsoring gegarandeerd van hoge kwaliteit. Wij staan garant dat uw sponsoring 100% gebruikt zal 

worden voor pro-Fortuna Sittard initiatieven en haar achterban, daar onze vereniging uitsluitend 

werkt met Fortuna SC vrijwilligers en geen winstbejag nastreeft. 

Fortuna SC Sponsorpakketten 
Fortuna SC biedt een viertal gevarieerde sponsorpakketten voor het seizoen 2020-2021: 

Sponsorpakket Tarief 

Brons €   100,- 

Zilver €   250,- 

Goud €   500,- 

Diamant € 1000,- 

 

Middels een ‘X’ is in onderstaande tabel de inhoud van de sponsorpakketten weergegeven. 

Aanvullend is het mogelijk om een pakket naar eigen inzicht uit te breiden met een van de 

beschikbare add-ons, deze kunnen tevens op een later moment nog worden toegevoegd aan de 

sponsorovereenkomst.  

Interesse in andere vormen van sponsoring of het aangaan van een partnership met Fortuna SC is 

ook mogelijk, hierover gaan wij graag met u in gesprek. 

Alle het onderstaande is van toepassing gedurende het seizoen 2020-2021 lopende van 01-07-2020 

tot en met 30-06-2021. 

Daarnaast is het mogelijk om meerjarige overeenkomst af te sluiten, waaronder een driejarige 

overeenkomst (met 10%-korting) respectievelijk een vijfjarige overeenkomst (met 20%-korting). 
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Interesse? 
Bent u na het bekijken van de sponsoropties geïnteresseerd om ons te ondersteunen in het 

uitvoeren van onze activiteiten, dan kunt u vrijblijvend via het sponsorformulier contact met ons 

opnemen om uw interesse bekend te maken. Vervolgens gaan wij graag met u het gesprek aan.  

Laat uw geel-groene hart spreken en steun onze vereniging! 

 

Het aanmeldingsformulier kunt u digitaal retourneren naar sponsoring@fortunasc.nl of per 

post versturen naar:

Fortuna Supporters Collectief t.a.v. sponsoring,

Postbus 189

6130 AD Sittard.

 

 

Met sportieve groet, 

 

Sponsorcommissie Fortuna Supporters Collectief 

 

  



                          

Sponsor prospectus 2020-2021 

 

 
 Wij strijden voor onze helden. 

  
 
 
Tarief 
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Opmerking 

Algemeen        

- lidmaatschap Fortuna SC  Seizoen X X X X  

- tickets voor bezoek Fortuna 
Museum 

 Tickets 2 4 6 10  

Public relations        

- weergave bedrijfslogo op 
frontpage website 

 Seizoen   X X  

- weergave op sponsorpagina 
website naar eigen inzicht in te 
vullen met bedrijfsnaam, 
bedrijfslogo, link naar website en 
gepersonaliseerde reclame-uiting 

 Seizoen X X X X  

- item specifiek gewijd aan uw 
bedrijf dat wordt weergegeven op 
de website en social media 

 Aantal  1 2 2  

- weergave bedrijfslogo in alle 
mailcommunicatie Fortuna SC 

 Seizoen    X  

- weergave bedrijfslogo op (digitaal) 
briefpapier Fortuna SC 

 Seizoen    X  

- weergave bedrijfslogo op 
activiteitenposters Fortuna SC 

 Seizoen  X X X  

- weergave bedrijfslogo in magazine 
Fortuna SC (kwart A4) 

 Uitgave  X    

- weergave bedrijfslogo in magazine 
Fortuna SC (half A4) 

 Uitgave   X   

- weergave bedrijfslogo in magazine 
Fortuna SC (heel A4) 

 Uitgave    X  

Add-on        
- item specifiek gewijd aan uw 
bedrijf dat wordt weergegeven op 
de website en social media 

€ 35,-       

- weergave gepersonaliseerde 
reclame-uiting middels 
narrowcasting in supportershome 
(180 seconden in carrousel) 

€ 100,-       

- weergave gepersonaliseerde 
reclame-uiting middels 
narrowcasting in supportershome 
(120 seconden in carrousel) 

€ 75,-       

- weergave gepersonaliseerde 
reclame-uiting middels 
narrowcasting in supportershome 
(60 seconden in carrousel) 

€ 45,-       
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Opmerking 

Public relations (2)        

Add-on        
- club van 50: weergave in 
supportershome 

€ 50,-       

- weergave bedrijfslogo op 
lidmaatschapspas leden Fortuna SC 

€ 500,-       

- weergave bedrijfslogo in alle 
mailcommunicatie Fortuna SC  

€ 125,-       

- weergave bedrijfslogo op (digitaal) 
briefpapier Fortuna SC 

€ 125,-       

Fortuna SC TV        

- sympathisant van de show: 
weergave bedrijfsnaam in aftiteling 

 Uitzendingen   10   

- vriend van de show: weergave 
bedrijfslogo in aftiteling 

 Uitzendingen    10  

Add-on        
- sympathisant van de show: 
weergave bedrijfsnaam in aftiteling 

€ 50,-      Per 10 
uitzendingen 

- vriend van de show: weergave 
bedrijfslogo in aftiteling 

€ 100,-      Per 10 
uitzendingen 

- bumpersponsor: weergave 
bedrijfslogo in vooraankondiging 
item 

€ 150,-      Per 10 
uitzendingen 

- reclameblok klein: 
gepersonaliseerde reclame-uiting 
van 30 seconden middels vooraf 
opgenomen bedrijfspromotiefilm 

€ 300,-      Per 10 
uitzendingen 

- reclameblok groot: 
gepersonaliseerde reclame-uiting 
van 30 seconden middels vooraf 
opgenomen bedrijfspromotiefilm + 
verkrijging eigendom 
bedrijfspromotiefilm 

€ 750,-      Per 10 
uitzendingen 

- overige sponsoruitingen middels 
bedrijfsattributen, weergave logo 
en vergelijkbare initiatieven in 
overleg 

n.o.t.k.       

Netwerken en events        

- geheel verzorgde sponsoravond   Personen   2 4  

- 2 tickets thuiswedstrijd Fortuna 
Sittard naar keuze inclusief 
ontvangst in supportershome 
voorafgaand aan wedstrijd 

 Tickets    2  
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