
 

Informatie Sponsoring Ac Amsterdam 

Wat voor veel verenigingen geldt, geldt in deze zeker ook voor Atletico Club Amsterdam. Een amateur 

sportvereniging kan naast een enthousiaste groep vrijwilligers ook niet buiten sponsoring.  

Ongetwijfeld zult u zich afvragen: wat kan Atletico Club Amsterdam voor mijn bedrijf betekenen? Het 
antwoord luidt: VEEL!  Immers is voetbal  een publieksvriendelijke en populaire sport . Uw reclame-
uitingen komen daardoor onder de aandacht voor een breed publiek. 
 

Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van sponsoring. Neem dan contact op 

met de sponsorcommissie van Atletico Club Amsterdam ( sponsoring@ac-amterdam.com ).  

 

Over Atletico Club Amsterdam: 

 

Leden:  

Atletico Club Amsterdam telt op dit moment 400 leden en dit aantal groeit elke dag. Het aantal leden 

zijn als volgt onder te verdelen: 

- 190 jongens onder de 18 jaar. 

- 60 meiden onder de 18 jaar.  

- 150 senioren 

Binnen onze vereniging komen onze leden uit diverse landen: 

- Nederland 

- Marokko 

- Egypte 

- Portugal 

- Colombia 

- Suriname 

- Ghana 

- Turkije 

- Engels 

Het opleidingsniveau van onze leden is variërend van vmbo tot universitair.   

Wij zijn ook nadrukkelijk bezig met het betrokken houden van ouders bij de club als hun kinderen 

moeten trainen of een wedstrijd hebben. Zo houden wij de sfeer op club gezellig druk en dragen wij bij 

aan een positieve ontwikkeling voor onze kleinste leden doordat ze de aandacht krijgen die ze 

verdienen.  Naast het sporten bieden ook sociaal maatschappelijke activiteiten aan waar onder 

huiswerkbegeleiding, toernooien, sociale vaardigheid, empowerment trainingen andere  

workshop/trainingen om zodoende de  algemene ontwikkeling van onze jeugd te bevoderen 

  



 

 

Ligging: 

Atletico Club Amsterdam ligt in het grote sportpark ‘’de Eendracht’’. Naast bezoekers voor onze clubs en 

andere voetbal verenigingen zijn grote evenementen die jaarlijks worden gehouden..  

Sporten en evenementen als: Rugby interlands, Windmil, Sevens, Sportdagen scholen, Criquet en ander 

buursporten en nog veel meer. 

 

Sportpark ‘’de Eendracht’’ is een multifunctioneel en multicultureel sportpark.  

Ook in de zomervakantie wordt het sportpark veel gebruikt voor recreatie sporten en zo wordt het 

sportpark 365 dagen per jaar bezocht door diverse sporten en nationaliteiten.  

 

Kansen: 

Naast het bereiken van al onze leden en de ouders van onze leden biedt het sponsoren van Atletico Club 

Amsterdam u unieke kans door mee te groeien met een voetbalclub die een paar jaar oud is en enorme 

groei maakt is zowel kwaliteit op het veld en kwantiteit binnen de leden.  

Wij streven ernaar als club continuïteit te bereiken in het aanbieden van ons diensten en daarnaast 

kwaliteit te behalen door middel van sportieve prestaties. 

 

Onze mogelijkheden qua sponsoring: 
  

Kleding: 

Bij Atletico Club Amsterdam krijgen alle (jeugd) teams kleding van de club door een reservering in de 

contributie of aanschaf door de leden zelf. Daarnaast zoeken wij sponsoren die in ruil voor een reclame-

uiting op de shirts, een bijdrage leveren aan de club.  Hiermee zorgen we ook voor zichtbaarheid in 

Amsterdam en omstreken. 

  

Reclamebord: 

Het is mogelijk rondom het eerste veld van Atletico Club Amsterdam een reclamebord te plaatsen. Het 

eerste veld zal elk weekend worden bezocht door toeschouwers en ook er pers fotografen aanwezig bij 

de wedstrijden. Hiermee creëren zichtbaarheid op het sportpark tijdens trainingen, wedstrijden en 

overige evenementen. 

  

Website sponsor: 

Het is mogelijk om op onze vernieuwde website te adverteren.  

Vrienden van Atletico Club Amsterdam: 

De vrienden van Atletico Club Amsterdam bestaat uit leden die Atletico Club Amsterdam een warm hart 

toe dragen. Voor een bedrag vanaf 50 euro per seizoen wordt uw naam op een Naambord geplaatst. Dit 

bord zal in de kantine komen te hangen. Het gespaarde bedrag zal worden besteed aan alle activiteiten 

van de club, voor zowel jong als oud. 



 

 

Prijzenoverzicht: 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen over sponsoring kunt u mailen naar sponsoring@ac-amsterdam.com  

Hoofdsponsor standaard 1ste teams In samenspraak met de sponsorcommissie 

Algemene sponsoring    In samenspraak met de sponsorcommissie 

Reclame- uiting op de 
wedstrijdtenue’s 

Onderbouw 1: compleet tenue = € 1.850,- 
Middenbouw: compleet tenue = € 1.850,  
Bovenbouw/senioren: compleet tenue  = € 2.100,- 

Flyers Jaar 1: 4x per jaar flyeren op drukste dagen in het seizoen of op een 
specifieke dag in opdracht van de opdrachtgever. € 1.500,- 

Reclamebord ( afmeting: 300cm x 
65cm ). 

1e jaar € 575,-  
2e jaar € 225,- 
3e jaar € 200,- 
 

Website sponsor € 150,- = per seizoen 
€ 350,- = voor 3 seizoenen.  

Vrienden van Atletico Club 
Amsterdam 

Vanaf € 50,- = per seizoen 


