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FC Zutphen internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13
Hét toernooi voor de spelers van de toekomst 

Voorwoord

Na een geslaagde eerste editie van het FC Zutphen internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi U13 (onder 13) in 2016 organiseren wij ook dit 
jaar het jeugdvoetbaltoernooi U13. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 
augustus ontvangt FC Zutphen op het sportpark ‘t Meijerink vele jonge 
talenten van diverse nationale en internationale voetbalorganisaties. Drie 
dagen lang voetbalplezier voor de voetballiefhebbers om te genieten 
van de talenten van topclubs uit binnen- en buitenland. U bent van harte 
welkom!

Het succes van het toernooi is, naast de sportieve prestaties, voor een 
groot deel afhankelijk van sponsors. Zowel uit het bedrijfsleven als van 
particulieren. Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u 
mee?

Deelnemende teams

Aan het toernooi nemen tien teams deel. De komende maanden maken 
wij de deelnemers bekend. In ieder geval komt het team van Feyenoord 
zijn titel van 2016 verdedigen. Daarnaast hebben AZ Alkmaar en Bayer 
Leverkusen uit Duitsland toegezegd te komen. Uiteraard ontbreekt een 
selectie van onze eigen jeugd niet.

Meer dan voetbal

Mooi en sportief voetbal is de essentie van dit weekend. Op vrijdagavond 
18 augustus starten we met de officiële opening van het toernooi bij 
FC Zutphen, waarna gelijk twee wedstrijden worden gespeeld. Een 
speelschema maken wij op een later moment bekend via onze website 
www.fczutphentoernooi.nl. Naast de aantrekkelijke wedstrijden hebben 
we ook voor andere activiteiten gezorgd. Zo zijn er springkussens, 
marktkraampjes, loterijen en muziek. We verwachten enkele duizenden 
bezoekers. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van 
heel veel vrijwilligers.
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FC Zutphen internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13
Hét toernooi voor de spelers van de toekomst 

Voorwoord

Na een geslaagde eerste editie van het FC Zutphen internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi U13 (onder 13) in 2016 organiseren wij ook dit 
jaar het jeugdvoetbaltoernooi U13. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 
augustus ontvangt FC Zutphen op het sportpark ‘t Meijerink vele jonge 
talenten van diverse nationale en internationale voetbalorganisaties. Drie 
dagen lang voetbalplezier voor de voetballiefhebbers om te genieten 
van de talenten van topclubs uit binnen- en buitenland. U bent van harte 
welkom!

Het succes van het toernooi is, naast de sportieve prestaties, voor een 
groot deel afhankelijk van sponsors. Zowel uit het bedrijfsleven als van 
particulieren. Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u 
mee?

Deelnemende teams

Aan het toernooi nemen tien teams deel. De komende maanden maken 
wij de deelnemers bekend. In ieder geval komt het team van Feyenoord 
zijn titel van 2016 verdedigen. Daarnaast hebben AZ Alkmaar en Bayer 
Leverkusen uit Duitsland toegezegd te komen. Uiteraard ontbreekt een 
selectie van onze eigen jeugd niet.

Meer dan voetbal

Mooi en sportief voetbal is de essentie van dit weekend. Op vrijdagavond 
18 augustus starten we met de officiële opening van het toernooi bij 
FC Zutphen, waarna gelijk twee wedstrijden worden gespeeld. Een 
speelschema maken wij op een later moment bekend via onze website 
www.fczutphentoernooi.nl. Naast de aantrekkelijke wedstrijden hebben 
we ook voor andere activiteiten gezorgd. Zo zijn er springkussens, 
marktkraampjes, loterijen en muziek. We verwachten enkele duizenden 
bezoekers. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van 
heel veel vrijwilligers.
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FC Zutphen internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13
Hét toernooi voor de spelers van de toekomst 

Voorwoord

Na een geslaagde eerste editie van het FC Zutphen internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi U13 (onder 13) in 2016 organiseren wij ook dit 
jaar het jeugdvoetbaltoernooi U13. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 
augustus ontvangt FC Zutphen op het sportpark ‘t Meijerink vele jonge 
talenten van diverse nationale en internationale voetbalorganisaties. Drie 
dagen lang voetbalplezier voor de voetballiefhebbers om te genieten 
van de talenten van topclubs uit binnen- en buitenland. U bent van harte 
welkom!

Het succes van het toernooi is, naast de sportieve prestaties, voor een 
groot deel afhankelijk van sponsors. Zowel uit het bedrijfsleven als van 
particulieren. Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u 
mee?

Deelnemende teams

Aan het toernooi nemen tien teams deel. De komende maanden maken 
wij de deelnemers bekend. In ieder geval komt het team van Feyenoord 
zijn titel van 2016 verdedigen. Daarnaast hebben AZ Alkmaar en Bayer 
Leverkusen uit Duitsland toegezegd te komen. Uiteraard ontbreekt een 
selectie van onze eigen jeugd niet.

Meer dan voetbal

Mooi en sportief voetbal is de essentie van dit weekend. Op vrijdagavond 
18 augustus starten we met de officiële opening van het toernooi bij 
FC Zutphen, waarna gelijk twee wedstrijden worden gespeeld. Een 
speelschema maken wij op een later moment bekend via onze website 
www.fczutphentoernooi.nl. Naast de aantrekkelijke wedstrijden hebben 
we ook voor andere activiteiten gezorgd. Zo zijn er springkussens, 
marktkraampjes, loterijen en muziek. We verwachten enkele duizenden 
bezoekers. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van 
heel veel vrijwilligers.
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Doet u mee?

Het toernooi in 2016 is voor een groot deel mogelijk gemaakt door 
sponsoren, adverteerders en Vrienden van het toernooi. Ook dit jaar 
is een aanzienlijk bedrag nodig om het toermooi mogelijk te maken. 
Belangrijke posten zijn onder andere de overnachtingen en maaltijden voor 
de deelnemende teams, het busvervoer van en naar het vliegveld en het 
drukwerk. 

Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u mee? Op de 
volgende pagina’s leest u alles over de mogelijkheden. We gaan hierover 
graag met u in gesprek.

Wij zien uit naar een geweldig toernooi en bedanken u alvast voor uw 
bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Hans van Bel   Gerard Greven 
Voorzitter FC Zutphen  Toernooidirecteur

FC Zutphen internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13
Hét toernooi voor de spelers van de toekomst

Voorwoord
Na een geslaagde tweede editie van het FC Zutphen internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi U13 (onder 13) in 2017 organiseren wij ook dit 
jaar het jeugdvoetbaltoernooi U13. Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 
augustus ontvangt FC Zutphen op het sportpark ‘t Meijerink vele jonge 
talenten van diverse nationale en internationale voetbalorganisaties. Drie
dagen lang voetbalplezier voor de voetballiefhebbers om te genieten van 
de talenten van topclubs uit binnen- en buitenland. 
U bent van harte welkom!

Het succes van het toernooi is, naast de sportieve prestaties, voor een
groot deel afhankelijk van sponsors. Zowel uit het bedrijfsleven als van
particulieren. Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u
mee?

Deelnemende teams
Aan het toernooi nemen tien teams deel. De komende maanden maken
wij de deelnemers bekend. In ieder geval komt het team van Feyenoord
zijn titel van 2017 verdedigen. Daarnaast hebben AZ Alkmaar en Bayer
Leverkusen uit Duitsland toegezegd te komen. Uiteraard ontbreekt een
selectie van onze eigen jeugd niet.

Meer dan voetbal
Mooi en sportief voetbal is de essentie van dit weekend. Op vrijdagavond
17 augustus starten we met de officiële opening van het toernooi bij
FC Zutphen, waarna gelijk twee wedstrijden worden gespeeld. Een
speelschema maken wij op een later moment bekend via onze website
www.fczutphentoernooi.nl. Naast de aantrekkelijke wedstrijden hebben
we ook voor andere activiteiten gezorgd. We verwachten enkele 
duizenden bezoekers. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door 
de inzet van heel veel vrijwilligers.
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FC Zutphen internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13
Hét toernooi voor de spelers van de toekomst 

Voorwoord

Na een geslaagde eerste editie van het FC Zutphen internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi U13 (onder 13) in 2016 organiseren wij ook dit 
jaar het jeugdvoetbaltoernooi U13. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 
augustus ontvangt FC Zutphen op het sportpark ‘t Meijerink vele jonge 
talenten van diverse nationale en internationale voetbalorganisaties. Drie 
dagen lang voetbalplezier voor de voetballiefhebbers om te genieten 
van de talenten van topclubs uit binnen- en buitenland. U bent van harte 
welkom!

Het succes van het toernooi is, naast de sportieve prestaties, voor een 
groot deel afhankelijk van sponsors. Zowel uit het bedrijfsleven als van 
particulieren. Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u 
mee?

Deelnemende teams

Aan het toernooi nemen tien teams deel. De komende maanden maken 
wij de deelnemers bekend. In ieder geval komt het team van Feyenoord 
zijn titel van 2016 verdedigen. Daarnaast hebben AZ Alkmaar en Bayer 
Leverkusen uit Duitsland toegezegd te komen. Uiteraard ontbreekt een 
selectie van onze eigen jeugd niet.

Meer dan voetbal

Mooi en sportief voetbal is de essentie van dit weekend. Op vrijdagavond 
18 augustus starten we met de officiële opening van het toernooi bij 
FC Zutphen, waarna gelijk twee wedstrijden worden gespeeld. Een 
speelschema maken wij op een later moment bekend via onze website 
www.fczutphentoernooi.nl. Naast de aantrekkelijke wedstrijden hebben 
we ook voor andere activiteiten gezorgd. Zo zijn er springkussens, 
marktkraampjes, loterijen en muziek. We verwachten enkele duizenden 
bezoekers. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van 
heel veel vrijwilligers.
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FC Zutphen internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13
Hét toernooi voor de spelers van de toekomst 

Voorwoord

Na een geslaagde eerste editie van het FC Zutphen internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi U13 (onder 13) in 2016 organiseren wij ook dit 
jaar het jeugdvoetbaltoernooi U13. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 
augustus ontvangt FC Zutphen op het sportpark ‘t Meijerink vele jonge 
talenten van diverse nationale en internationale voetbalorganisaties. Drie 
dagen lang voetbalplezier voor de voetballiefhebbers om te genieten 
van de talenten van topclubs uit binnen- en buitenland. U bent van harte 
welkom!

Het succes van het toernooi is, naast de sportieve prestaties, voor een 
groot deel afhankelijk van sponsors. Zowel uit het bedrijfsleven als van 
particulieren. Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u 
mee?

Deelnemende teams

Aan het toernooi nemen tien teams deel. De komende maanden maken 
wij de deelnemers bekend. In ieder geval komt het team van Feyenoord 
zijn titel van 2016 verdedigen. Daarnaast hebben AZ Alkmaar en Bayer 
Leverkusen uit Duitsland toegezegd te komen. Uiteraard ontbreekt een 
selectie van onze eigen jeugd niet.

Meer dan voetbal

Mooi en sportief voetbal is de essentie van dit weekend. Op vrijdagavond 
18 augustus starten we met de officiële opening van het toernooi bij 
FC Zutphen, waarna gelijk twee wedstrijden worden gespeeld. Een 
speelschema maken wij op een later moment bekend via onze website 
www.fczutphentoernooi.nl. Naast de aantrekkelijke wedstrijden hebben 
we ook voor andere activiteiten gezorgd. Zo zijn er springkussens, 
marktkraampjes, loterijen en muziek. We verwachten enkele duizenden 
bezoekers. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van 
heel veel vrijwilligers.
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Doet u mee?

Het toernooi in 2016 is voor een groot deel mogelijk gemaakt door 
sponsoren, adverteerders en Vrienden van het toernooi. Ook dit jaar 
is een aanzienlijk bedrag nodig om het toermooi mogelijk te maken. 
Belangrijke posten zijn onder andere de overnachtingen en maaltijden voor 
de deelnemende teams, het busvervoer van en naar het vliegveld en het 
drukwerk. 

Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u mee? Op de 
volgende pagina’s leest u alles over de mogelijkheden. We gaan hierover 
graag met u in gesprek.

Wij zien uit naar een geweldig toernooi en bedanken u alvast voor uw 
bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Hans van Bel   Gerard Greven 
Voorzitter FC Zutphen  Toernooidirecteur

Doet u mee?

Het toernooi in 2017 is voor een groot deel mogelijk gemaakt door
sponsoren, adverteerders en Vrienden van het toernooi. Ook dit jaar
is een aanzienlijk bedrag nodig om het toermooi mogelijk te maken.
Belangrijke posten zijn onder andere de overnachtingen en maaltijden voor
de deelnemende teams, het busvervoer van en naar het vliegveld en het
drukwerk.

Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u mee? Op de
volgende pagina’s leest u alles over de mogelijkheden. We gaan hierover
graag met u in gesprek.

Wij zien uit naar een geweldig toernooi en bedanken u alvast voor uw
bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Hans van Bel    Gerard Greven
Voorzitter FC Zutphen   Toernooidirecteur
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FC Zutphen internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13
Hét toernooi voor de spelers van de toekomst 

Voorwoord

Na een geslaagde eerste editie van het FC Zutphen internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi U13 (onder 13) in 2016 organiseren wij ook dit 
jaar het jeugdvoetbaltoernooi U13. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 
augustus ontvangt FC Zutphen op het sportpark ‘t Meijerink vele jonge 
talenten van diverse nationale en internationale voetbalorganisaties. Drie 
dagen lang voetbalplezier voor de voetballiefhebbers om te genieten 
van de talenten van topclubs uit binnen- en buitenland. U bent van harte 
welkom!

Het succes van het toernooi is, naast de sportieve prestaties, voor een 
groot deel afhankelijk van sponsors. Zowel uit het bedrijfsleven als van 
particulieren. Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u 
mee?

Deelnemende teams

Aan het toernooi nemen tien teams deel. De komende maanden maken 
wij de deelnemers bekend. In ieder geval komt het team van Feyenoord 
zijn titel van 2016 verdedigen. Daarnaast hebben AZ Alkmaar en Bayer 
Leverkusen uit Duitsland toegezegd te komen. Uiteraard ontbreekt een 
selectie van onze eigen jeugd niet.

Meer dan voetbal

Mooi en sportief voetbal is de essentie van dit weekend. Op vrijdagavond 
18 augustus starten we met de officiële opening van het toernooi bij 
FC Zutphen, waarna gelijk twee wedstrijden worden gespeeld. Een 
speelschema maken wij op een later moment bekend via onze website 
www.fczutphentoernooi.nl. Naast de aantrekkelijke wedstrijden hebben 
we ook voor andere activiteiten gezorgd. Zo zijn er springkussens, 
marktkraampjes, loterijen en muziek. We verwachten enkele duizenden 
bezoekers. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van 
heel veel vrijwilligers.
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FC Zutphen internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13
Hét toernooi voor de spelers van de toekomst 

Voorwoord

Na een geslaagde eerste editie van het FC Zutphen internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi U13 (onder 13) in 2016 organiseren wij ook dit 
jaar het jeugdvoetbaltoernooi U13. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 
augustus ontvangt FC Zutphen op het sportpark ‘t Meijerink vele jonge 
talenten van diverse nationale en internationale voetbalorganisaties. Drie 
dagen lang voetbalplezier voor de voetballiefhebbers om te genieten 
van de talenten van topclubs uit binnen- en buitenland. U bent van harte 
welkom!

Het succes van het toernooi is, naast de sportieve prestaties, voor een 
groot deel afhankelijk van sponsors. Zowel uit het bedrijfsleven als van 
particulieren. Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u 
mee?

Deelnemende teams

Aan het toernooi nemen tien teams deel. De komende maanden maken 
wij de deelnemers bekend. In ieder geval komt het team van Feyenoord 
zijn titel van 2016 verdedigen. Daarnaast hebben AZ Alkmaar en Bayer 
Leverkusen uit Duitsland toegezegd te komen. Uiteraard ontbreekt een 
selectie van onze eigen jeugd niet.

Meer dan voetbal

Mooi en sportief voetbal is de essentie van dit weekend. Op vrijdagavond 
18 augustus starten we met de officiële opening van het toernooi bij 
FC Zutphen, waarna gelijk twee wedstrijden worden gespeeld. Een 
speelschema maken wij op een later moment bekend via onze website 
www.fczutphentoernooi.nl. Naast de aantrekkelijke wedstrijden hebben 
we ook voor andere activiteiten gezorgd. Zo zijn er springkussens, 
marktkraampjes, loterijen en muziek. We verwachten enkele duizenden 
bezoekers. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van 
heel veel vrijwilligers.
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Adverteren in Toernooikrant

Technische specificaties
      Formaat: 290 x 415 mm, tabloid 
      Druk: geheel in full colour
      Papier: 45 grams courantdruk
      Oplage: 35.000 exemplaren

Verspreiding:   
       huis-aan-huis in de gemeente Zutphen en  een 

belangrijk gedeelte van de gemeente Brummen, 
Bronckhorst, Voorst en Lochem

Prijzen advertentie (formaat b x h)
      1/1 pagina (265 x 395 mm) € 1.240,00
      1/2 pagina (265 x 195 mm) € 685,00 
      1/4 pagina (130 x 195 mm) € 420,00
      1/8 pagina (130 x 95 mm) € 225,00
      1/12 pagina (85 x 94 mm) € 150,00

Prijs advertorial *
      1/1 pagina (265 x 395 mm)  € 1.325,00 
      1/2 pagina (265 x 195 mm) € 750,00
      * inclusief opmaak

Enkele quotes van sponsoren 2016

‘Op dit toernooi komt mijn doelgroep’

‘Je mag me bellen volgend jaar!’

’Zo leren vereniging en bezoekers mijn bedrijf 
kennen’

‘Wij zullen ook volgend jaar zeker weer van de 
partij zijn’

‘Veel complimenten voor het niveau en 
organisatie van dit FC Zutphen U13 toernooi!’

‘Zal volgend jaar zeker weer een steentje 
bijdragen.’

‘Heb aleen maar complimenten.’

Vrienden van FC Zutphen interna-
tionaal jeugdvoetbaltoernooi U13

Wordt u vriend van het FC Zutphen internationale 
jeugdtoernooi U13? 

Het lidmaatschap bedraagt slechts € 150,00 per 
persoon per jaar

Hiervoor krijgt u:

    •    Een VIP-arrangement bestaande uit
          -  toegang tot de VIP-ruimte
          -  gratis entree
          -  consumptiemunten voor hapjes en 

drankjes
          - koffie en thee

Het gebruik van VIP-kaarten is strikt persoonlijk en 
derhalve niet overdraagbaar aan derden. Personen 
onder 16 jaar hebben ook met een VIP-kaart alléén 
onder begeleiding van een volwassene toegang tot 
de VIP-ruimte.

    •    1x per jaar een gezamenlijke activiteit

Adverteren in Toernooikrant

Technische specificaties:
Formaat: 290 x 415 mm, tabloid
Druk: geheel in full colour
Papier: 45 grams courantdruk
Oplage: 35.000 exemplaren

Verspreiding:
huis-aan-huis in de gemeente Zutphen en een
belangrijk gedeelte van de gemeente Brummen,
Bronckhorst, Voorst en Lochem

Prijzen advertentie (formaat b x h)
1/1 pagina (265 x 395 mm) € 1.240,00
1/2 pagina (265 x 195 mm) € 685,00
1/4 pagina (130 x 195 mm) € 420,00
1/8 pagina (130 x 95 mm) € 225,00
1/12 pagina (85 x 94 mm) € 150,00

Prijs advertorial *
1/1 pagina (265 x 395 mm) € 1.325,00
1/2 pagina (265 x 195 mm) € 750,00
* inclusief opmaak

Adverteren op scorebord op eerste veld:
€ 200,00

Vrienden van  
FC Zutphen internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi U13

Wordt u vriend van het FC Zutphen  
internationaal jeugdtoernooi U13?

Het lidmaatschap bedraagt € 150,00 per
persoon per jaar.

Hiervoor krijgt u:

• Een VIP-arrangement bestaande uit
- toegang tot de VIP-ruimte
- gratis entree
- consumptiemunten voor hapjes en
  drankjes en een lunchbuffet op
  zondagmiddag
- Koffie en thee

Het gebruik van VIP-kaarten is strikt persoonlijk 
en derhalve niet overdraagbaar aan derden. 
Personen onder 16 jaar hebben ook met een 
VIP-kaart alléén onder begeleiding van een 
volwassene toegang tot de VIP-ruimte.

• 2x per jaar een gezamenlijke activiteit

Donateur van 
FC Zutphen internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi U13 

Wordt u Donateur van het FC Zutphen 
internationaal jeugdtoernooi 2018? 

Een Donateur betaalt jaarlijks een bedrag van  
€ 75,00. 

Hiervoor krijgt u: 
•  Een donateurskaart waarmee u gratis 
   toegang krijgt op de speeldagen van het 
   toernooi (vrijdagavond, zaterdag en zondag)
•  Aantal consumptiebonnen te besteden op de 
   speeldagen van het toernooi. 

Het gebruik van donateurskaarten is strikt 
persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar  
aan derden.

Interesse? Neem voor meer informatie  
contact op met: 
Martin van den Burg,  
voorzitter U13 commissie
T:  06 - 835 998 72
E: sponsorcommissie@fczutphen.nl
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FC Zutphen internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13
Hét toernooi voor de spelers van de toekomst 

Voorwoord

Na een geslaagde eerste editie van het FC Zutphen internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi U13 (onder 13) in 2016 organiseren wij ook dit 
jaar het jeugdvoetbaltoernooi U13. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 
augustus ontvangt FC Zutphen op het sportpark ‘t Meijerink vele jonge 
talenten van diverse nationale en internationale voetbalorganisaties. Drie 
dagen lang voetbalplezier voor de voetballiefhebbers om te genieten 
van de talenten van topclubs uit binnen- en buitenland. U bent van harte 
welkom!

Het succes van het toernooi is, naast de sportieve prestaties, voor een 
groot deel afhankelijk van sponsors. Zowel uit het bedrijfsleven als van 
particulieren. Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u 
mee?

Deelnemende teams

Aan het toernooi nemen tien teams deel. De komende maanden maken 
wij de deelnemers bekend. In ieder geval komt het team van Feyenoord 
zijn titel van 2016 verdedigen. Daarnaast hebben AZ Alkmaar en Bayer 
Leverkusen uit Duitsland toegezegd te komen. Uiteraard ontbreekt een 
selectie van onze eigen jeugd niet.

Meer dan voetbal

Mooi en sportief voetbal is de essentie van dit weekend. Op vrijdagavond 
18 augustus starten we met de officiële opening van het toernooi bij 
FC Zutphen, waarna gelijk twee wedstrijden worden gespeeld. Een 
speelschema maken wij op een later moment bekend via onze website 
www.fczutphentoernooi.nl. Naast de aantrekkelijke wedstrijden hebben 
we ook voor andere activiteiten gezorgd. Zo zijn er springkussens, 
marktkraampjes, loterijen en muziek. We verwachten enkele duizenden 
bezoekers. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van 
heel veel vrijwilligers.
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Sponsorpakketten

Adverteren
    •     Advertentie in de Toernooikrant (oplage 35.000) ...............................................................................................................
    •     Advertorial in de Toernooikrant ..........................................................................................................................................

Logo op Toernooi affiche
    •     Oplage 250 stuks (A3 formaat) ..........................................................................................................................................
        Verspreiding in de regio

Reclame tijdens het Toernooi
    •     Naamsvermelding op programmaboekje / in Toernooikrant ..............................................................................................
    •     Aankondiging tijdens presentatiedag .................................................................................................................................
    •     Naamsvermelding onder gesponsord team in Toernooikrant en op kleedkamerdeur .......................................................
    •     Foto met gesponsord team ................................................................................................................................................
    •     Publiciteit via internet / banner op Toernooi website .........................................................................................................
    •     Narrowcasting advertentie op TV schermen in kantine en businessroom en scorebord hoofdveld .................................
    •     Reclamevlag bij entree sportpark ’t Meijerink (eigen vlag van sponsor) ............................................................................
    •     Plaatsen foldermateriaal ....................................................................................................................................................
    •     Balsponsor van 1 wedstrijd (willekeurig) ............................................................................................................................
    •     Balsponsor van openingswedstrijd, 1/2 finale of finale (voor zover beschikbaar) .............................................................
    •     Informatiestand op het voetbalterrein (eigen materiaal en mensen) ..................................................................................
    •      Recht op gebruik van Toernooilogo in eigen communicatie-uitingen ................................................................................
    •     Poulesponsor (voor zover beschikbaar) .............................................................................................................................

Relatiemarketing
    •     VIP-arrangement bestaande uit: ........................................................................................................................................
         - Toegang VIP-ruimte
         - Gratis entree
         - Consumptiemunten voor hapjes en drankjes
         - Koffie en thee

  De krant wordt huis-aan-huis verspreid in Zutphen en belangrijk gedeelte van gemeente Lochem, Bronkhorst, Brummen en 
Voorst

Standaard

    •  1/4 pagina

    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief 
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief

    • 2 VIP kaarten

€ 750,-

Premium

    •  1/2 pagina
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    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief 
    •  inclusief
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    • 4 VIP kaarten

€ 1.250,-

Premium +

    •  1/1 pagina
    •  1/2 pagina

    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief 
    •  inclusief
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    •  inclusief

    • 6 VIP kaarten

€ 1.750,-
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Facturering en overige condities

    •  Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW,  
met uitzondering van het ‘Vrienden van’ lidmaatschap.

    • De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. 

    •  De afmetingen van vlaggen en spandoeken worden bepaald door de 
organisatie. 

    •  Alle vormen van fysieke reclame-uitingen rondom de accommodatie 
zoals reclamevlaggen, spandoeken en foldermateriaal dienen door 
uw bedrijf uiterlijk op woensdag 9 augustus te worden afgeleverd op 
accommodatie ’t Meijerink. 

    •  Advertentiemateriaal voor de Toernooikrant en teksten en beeldmate-
riaal voor een reclamevlag dienen uiterlijk op donderdag 29 juni 2017 
digitaal te worden aangeleverd. Alle bestanden benodigd om recla-
mevlaggen, spandoeken en foldermateriaal voor uw bedrijf te maken 
dienen aangeleverd te worden volgens de aanleverspecificaties.

    •  Aanleverspecificaties:
 •  De bestanden (Logo, Visuals) aanleveren als vectorbestand .EPS of 

als .PDF
 • Afbeeldingen, zo groot mogelijk 300 dpi als .jpg
 • Fonts (lettertypen) meeleveren of contouren van maken
 • Naam, adres, tel. nummer en email-adres

    •   Het gebruik van VIP-kaarten is strikt persoonlijk en derhalve niet over-
draagbaar aan derden. 

    •  Personen onder 16 jaar hebben ook met een VIP-kaart alléén onder 
begeleiding van een volwassene toegang tot de VIP-ruimte. 

Sponsorbrochure

Voor vragen en nadere  informatie:

    namens de Sponsorcommissie FC Zutphen

  Gijs van den Brink t.  06 1746 5045
  Vincent Hoogmoed t.  06 5111 9976
  Gerrit Wullink   t.  06 1724 0894
   
  e. sponsorcommissie@fczutphen.nl
 

Facturering en overige condities

•  Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW,
 met uitzondering van het ‘Vrienden van’ lidmaatschap.

•  De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

•  De afmetingen van vlaggen en spandoeken worden bepaald door de
 organisatie.

•  Alle vormen van fysieke reclame-uitingen rondom de accommodatie
 zoals reclamevlaggen, spandoeken en foldermateriaal dienen door
 uw bedrijf uiterlijk op woensdag 8 augustus te worden afgeleverd op
 accommodatie ’t Meijerink.

•  Advertentiemateriaal voor de Toernooikrant en teksten en   
 beeldmateriaal voor een reclamevlag dienen uiterlijk op donderdag  
 28 juni 2018 digitaal te worden aangeleverd. Alle bestanden benodigd  
 om reclamevlaggen, spandoeken en foldermateriaal voor uw  
 bedrijf te maken dienen aangeleverd te worden volgens de   
 aanleverspecificaties.

•  Aanleverspecificaties:
  • De bestanden (Logo, Visuals) aanleveren als  
  vectorbestand .EPS of als .PDF
 •  Afbeeldingen, zo groot mogelijk 300 dpi als .jpg
 •  Fonts (lettertypen) meeleveren of contouren van maken
 •  Naam, adres, tel. nummer en email-adres

•  Het gebruik van VIP-kaarten is strikt persoonlijk en derhalve niet   
 overdraagbaar aan derden.

•  Personen onder 16 jaar hebben ook met een VIP-kaart alléén onder
 begeleiding van een volwassene toegang tot de VIP-ruimte.
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Voorwoord

Na een geslaagde eerste editie van het FC Zutphen internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi U13 (onder 13) in 2016 organiseren wij ook dit 
jaar het jeugdvoetbaltoernooi U13. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 
augustus ontvangt FC Zutphen op het sportpark ‘t Meijerink vele jonge 
talenten van diverse nationale en internationale voetbalorganisaties. Drie 
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groot deel afhankelijk van sponsors. Zowel uit het bedrijfsleven als van 
particulieren. Uw steun kunnen we daarom heel goed gebruiken. Doet u 
mee?

Deelnemende teams

Aan het toernooi nemen tien teams deel. De komende maanden maken 
wij de deelnemers bekend. In ieder geval komt het team van Feyenoord 
zijn titel van 2016 verdedigen. Daarnaast hebben AZ Alkmaar en Bayer 
Leverkusen uit Duitsland toegezegd te komen. Uiteraard ontbreekt een 
selectie van onze eigen jeugd niet.

Meer dan voetbal

Mooi en sportief voetbal is de essentie van dit weekend. Op vrijdagavond 
18 augustus starten we met de officiële opening van het toernooi bij 
FC Zutphen, waarna gelijk twee wedstrijden worden gespeeld. Een 
speelschema maken wij op een later moment bekend via onze website 
www.fczutphentoernooi.nl. Naast de aantrekkelijke wedstrijden hebben 
we ook voor andere activiteiten gezorgd. Zo zijn er springkussens, 
marktkraampjes, loterijen en muziek. We verwachten enkele duizenden 
bezoekers. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van 
heel veel vrijwilligers.

Sponsorbrochure

Sponsorpakketten

Adverteren
    •     Advertentie in de Toernooikrant (oplage 35.000) ...............................................................................................................
    •     Advertorial in de Toernooikrant ..........................................................................................................................................

Logo op Toernooi affiche
    •     Oplage 250 stuks (A3 formaat) ..........................................................................................................................................
        Verspreiding in de regio

Reclame tijdens het Toernooi
    •     Naamsvermelding op programmaboekje / in Toernooikrant ..............................................................................................
    •     Aankondiging tijdens presentatiedag .................................................................................................................................
    •     Naamsvermelding onder gesponsord team in Toernooikrant en op kleedkamerdeur .......................................................
    •     Foto met gesponsord team ................................................................................................................................................
    •     Publiciteit via internet / banner op Toernooi website .........................................................................................................
    •     Narrowcasting advertentie op TV schermen in kantine en businessroom en scorebord hoofdveld .................................
    •     Reclamevlag bij entree sportpark ’t Meijerink (eigen vlag van sponsor) ............................................................................
    •     Plaatsen foldermateriaal ....................................................................................................................................................
    •     Balsponsor van 1 wedstrijd (willekeurig) ............................................................................................................................
    •     Balsponsor van openingswedstrijd, 1/2 finale of finale (voor zover beschikbaar) .............................................................
    •     Informatiestand op het voetbalterrein (eigen materiaal en mensen) ..................................................................................
    •      Recht op gebruik van Toernooilogo in eigen communicatie-uitingen ................................................................................
    •     Poulesponsor (voor zover beschikbaar) .............................................................................................................................

Relatiemarketing
    •     VIP-arrangement bestaande uit: ........................................................................................................................................
         - Toegang VIP-ruimte
         - Gratis entree
         - Consumptiemunten voor hapjes en drankjes
         - Koffie en thee

  De krant wordt huis-aan-huis verspreid in Zutphen en belangrijk gedeelte van gemeente Lochem, Bronkhorst, Brummen en 
Voorst

Standaard

    •  1/4 pagina

    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief 
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief

    • 2 VIP kaarten

€ 750,-

Premium

    •  1/2 pagina

    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief 
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief

    • 4 VIP kaarten

€ 1.250,-

Premium +

    •  1/1 pagina
    •  1/2 pagina

    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief 
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief

    • 6 VIP kaarten

€ 1.750,-

Sponsorbrochure

Facturering en overige condities

    •  Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW,  
met uitzondering van het ‘Vrienden van’ lidmaatschap.

    • De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. 

    •  De afmetingen van vlaggen en spandoeken worden bepaald door de 
organisatie. 

    •  Alle vormen van fysieke reclame-uitingen rondom de accommodatie 
zoals reclamevlaggen, spandoeken en foldermateriaal dienen door 
uw bedrijf uiterlijk op woensdag 9 augustus te worden afgeleverd op 
accommodatie ’t Meijerink. 

    •  Advertentiemateriaal voor de Toernooikrant en teksten en beeldmate-
riaal voor een reclamevlag dienen uiterlijk op donderdag 29 juni 2017 
digitaal te worden aangeleverd. Alle bestanden benodigd om recla-
mevlaggen, spandoeken en foldermateriaal voor uw bedrijf te maken 
dienen aangeleverd te worden volgens de aanleverspecificaties.

    •  Aanleverspecificaties:
 •  De bestanden (Logo, Visuals) aanleveren als vectorbestand .EPS of 

als .PDF
 • Afbeeldingen, zo groot mogelijk 300 dpi als .jpg
 • Fonts (lettertypen) meeleveren of contouren van maken
 • Naam, adres, tel. nummer en email-adres

    •   Het gebruik van VIP-kaarten is strikt persoonlijk en derhalve niet over-
draagbaar aan derden. 

    •  Personen onder 16 jaar hebben ook met een VIP-kaart alléén onder 
begeleiding van een volwassene toegang tot de VIP-ruimte. 

Sponsorbrochure

Voor vragen en nadere  informatie:

    namens de Sponsorcommissie FC Zutphen

  Gijs van den Brink t.  06 1746 5045
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Voor vragen en nadere informatie 

Neem gerust contact op met
de Sponsorcommissie FC Zutphen

Gerrit Wullink     t. 06 1724 0894  
Henk Wevers       t. 06 53303923   

E. sponsorcommissie@fczutphen.nl 
T. www.fczutphentoernooi.nl

© Foto’s Hans ten Brinke / Hans Bolt
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    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief

    • 4 VIP kaarten

€ 1.250,-

Premium +

    •  1/1 pagina
    •  1/2 pagina

    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief 
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief

    • 6 VIP kaarten

€ 1.750,-

Sponsorbrochure

Sponsorpakketten

Adverteren
    •     Advertentie in de Toernooikrant (oplage 35.000) ...............................................................................................................
    •     Advertorial in de Toernooikrant ..........................................................................................................................................

Logo op Toernooi affiche
    •     Oplage 250 stuks (A3 formaat) ..........................................................................................................................................
        Verspreiding in de regio

Reclame tijdens het Toernooi
    •     Naamsvermelding op programmaboekje / in Toernooikrant ..............................................................................................
    •     Aankondiging tijdens presentatiedag .................................................................................................................................
    •     Naamsvermelding onder gesponsord team in Toernooikrant en op kleedkamerdeur .......................................................
    •     Foto met gesponsord team ................................................................................................................................................
    •     Publiciteit via internet / banner op Toernooi website .........................................................................................................
    •     Narrowcasting advertentie op TV schermen in kantine en businessroom en scorebord hoofdveld .................................
    •     Reclamevlag bij entree sportpark ’t Meijerink (eigen vlag van sponsor) ............................................................................
    •     Plaatsen foldermateriaal ....................................................................................................................................................
    •     Balsponsor van 1 wedstrijd (willekeurig) ............................................................................................................................
    •     Balsponsor van openingswedstrijd, 1/2 finale of finale (voor zover beschikbaar) .............................................................
    •     Informatiestand op het voetbalterrein (eigen materiaal en mensen) ..................................................................................
    •      Recht op gebruik van Toernooilogo in eigen communicatie-uitingen ................................................................................
    •     Poulesponsor (voor zover beschikbaar) .............................................................................................................................

Relatiemarketing
    •     VIP-arrangement bestaande uit: ........................................................................................................................................
         - Toegang VIP-ruimte
         - Gratis entree
         - Consumptiemunten voor hapjes en drankjes
         - Koffie en thee

  De krant wordt huis-aan-huis verspreid in Zutphen en belangrijk gedeelte van gemeente Lochem, Bronkhorst, Brummen en 
Voorst

Standaard

    •  1/4 pagina

    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief 
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief

    • 2 VIP kaarten

€ 750,-

Premium

    •  1/2 pagina

    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief 
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief

    • 4 VIP kaarten

€ 1.250,-

Premium +

    •  1/1 pagina
    •  1/2 pagina

    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief
    •  inclusief 
    •  inclusief
    •  inclusief
    • inclusief

    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief
    •  inclusief

    • 6 VIP kaarten

€ 1.750,-

Sponsorbrochure

SponsorbrochureSponsorbrochure


