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Het sponsorplan is onderdeel van ons verenigingsbeleidsplan: 

NOORDPOOL-U.F.C. 
MIDDEN IN DE SAMENLEVING 

Wij hebben een duidelijke visie, zijn ambitieus, willen samen met anderen de 

sociale samenhang bevorderen en op die manier bijdragen aan het verbeteren 

van de leefbaarheid in Uithuizen en omgeving. Anders gezegd wij voelen ons 

maatschappelijk ondernemer.

In het Boukemapark kunnen wij beschikken over hoogwaardige voorzieningen 

voor training en wedstrijden. Die maken het mogelijk om met vrijwilligers en 

professionals iedereen, jong en oud, vrouw en man, de mogelijkheid te bieden om 

beter te leren voetballen en talenten de kans te geven zich verder te ontwikkelen. 

Ook zijn er uitstekende sportief recreatieve mogelijkheden.

Kortom... wij kijken en willen vooruit!
Waarmaken van onze ambities vergt forse inspanningen van onze vereniging en 

kan niet zonder de steun van anderen zoals sponsoren/ondernemers.

Die steun biedt ons de mogelijkheid onze organisatie in het algemeen maar vooral 

de ontwikkeling van de jeugd kwalitatief te verbeteren. Dit bevordert de positieve 

uitstraling/ het imago van Noordpool en ook van uw onderneming.

Wij sluiten met u als maatschappelijke partner een overeenkomst die ons verplicht 

er voor te zorgen dat uw exposure mogelijkheden optimaal worden ingezet met 

het doel uw naamsbekendheid te vergroten.

Wij willen het beter doen!!
Naast onze ‘zakelijke’ overeenkomst willen wij ook de sociale kant benadrukken 

door met elkaar in gesprek te gaan (en te blijven) en een stevige relatie op te 

bouwen door gebruik te maken  van elkaars expertise.

U bent als sponsor en (maatschappelijk) ondernemer 
van harte welkom bij Noordpool-U.F.C. 





CLUB INFORMATIE

• Opgericht in 1922 (Fusie: Noordpool en U.F.C .)

• Met plm. 400 leden één van de  grotere verenigingen in

 Uithuizen en onze nieuwe gemeente Het Hogeland.

•  Plm. 250 spelende leden, waarvan plm. 200 jeugdleden (5 t/m 19 jaar)

• Seniorenteams op zaterdag en zondag

 Vrouwenteams

 Jeugdteams

 Walking Football

 G-team

• Accommodatie ‘Boukema Park’: 

kunstgras hoofd- en pupillenveld

overdekte tribune bij het hoofdveld-kleedaccommodatie-clubgebouw

breed scala aan sportief recreatieve mogelijkheden in de ‘Strip en de Roegte’ 

Multifunctioneel Centrum ‘De Mencke’



NOORDPOOL – VOORUIT  – 

SPONSORPAKKETTEN

Exposure mogelijkheden:

•	 Shirtreclame	selectie	team	(alle	wedstrijdkleding).

•	 Reclame	borden	(4	x	3	m.)	2x	hoofdveld	en	2x	tribune.

•	 Bedrijfsnaam	op	communicatie	middelen	(o.a.	website,	

facebook,	club	tv.)

•	 Bedrijfsvlag	bij	het	hoofdveld.

•	 Logo	in	advertentie	aankondiging	thuiswedstrijden	

selectieteam.

•	 1/1	Adv.	achterpagina	programmaboekje	thuiswedstrijden	

selectieteam.	

•	 Bedrijfspresentatie	bij	bijzondere	evenementen.

•	 Toestemming	voor	openbaar	maken/dupliceren	van	

afbeeldingen	van	verenigingsactiviteiten.				

•	 Uitnodiging	voor	Noordpool	sponsor/netwerkavond,		

max.	4	pers.

•	In	overleg	gebruik	van	de	accommodatie	voor	een	

bedrijfsactiviteit.

AAA. HOOFDSPONSOR ( 5 jaar ) 

•  Hoofdsponsor							€	2500	per	seizoen		
				 (incl.	kledingpakket	selectieteam	)

•  2	Hoofdsponsors		€	1250	per	seizoen																																
				 (incl.	kledingpakket	selectieteam	)

Genoemde prijzen zijn netto prijzen. 

Noordpool-U.F.C. brengt geen BTW in rekening.



BBNOORDPOOL – VOORUIT  – 

SPONSORPAKKETTEN

B. CO-SPONSOR  ( 5 jaar ) 

•  Co-sponsor	(5	jaar) €	600,-	per	seizoen		
				

Exposure mogelijkheden:

•	 Reclame	borden	(2	x	3m.)	1x	hoofdveld	en	1x	tribune.

•	 Bedrijfsnaam	op	communicatiemiddelen	(o.a.	website,	

facebook,	club	tv.).

•	 Logo	op	programmaboekje	thuiswedstrijden	selectie	team.	

•	 Bedrijfsnaam	als	balsponsor	voor	1	wedstrijd	van	het	

selectieteam.

•	 Uitnodiging	voor	Noordpool	sponsor/netwerkavond,	

	 max.	4	pers.

•	 In	overleg	gebruik	van	de	accommodatie	voor	een	

bedrijfsactiviteit.

Genoemde prijzen zijn netto prijzen. 

Noordpool-U.F.C. brengt geen BTW in rekening.



MIDDEN IN DE SAMENLEVING
Secretariaat

info@ noordpool-ufc.nl
www.noordpool-ufc.nl


