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In deze uitgebreide brochure kunt u lezen op welke manier de financiële 
ondersteuning aan IJsselmeervogels mogelijk wordt gemaakt en wordt 
gehonoreerd. De grote naamsbekendheid van de club en de prestaties van de 
gemotiveerde spelers kunnen, samen met de promotionele mogelijkheden die 
een ondernemer geboden worden, leiden tot een uitstekend en zeer effectief 
partnership. IJsselmeervogels kan uw naamsbekendheid en uw netwerk 
vergroten. IJsselmeervogels heeft een Businessclub van meer dan 300 leden.

U kunt onderdeel gaan uitmaken van een vereniging met circa 2.000 leden, 
die bij elke thuiswedstrijd veel toeschouwers trekt. Niet alleen uit Bunschoten-
Spakenburg, maar uit de hele regio. 

Een Partnership met IJsselmeervogels 

Kortom: voor een gerichte investering in promotie, waarbij voetbal het middel 
mag zijn, kunt u geen betere keus maken dan die voor IJsselmeervogels. Wij 
heten u van harte welkom in onze Salentein Lounge om eens kennis te maken 
met een dijk van een team: u en IJsselmeervogels!

HOOFDSPONSOR Kledingsponsor O21 Sponsor AUTOSPONSOR
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Een goede en langdurige relatie 
tussen sponsor en club levert het 
meeste effect op.
Frank van den Bos
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De sponsorcommissie

IJsselmeervogels is één van de meest bekende voetbalclubs van Nederland. Dat komt ongetwijfeld door 
de behaalde resultaten in ons ruim 90-jarige bestaan, maar zeker ook door de uitstraling van de club. De 
betrokkenheid van de vrijwilligers, de beleving van de supporters, het moderne sportpark, de rood-witte kleuren, 
de sfeer rondom de wedstrijden van het eerste elftal. Al die dingen samen maken dat IJsselmeervogels een club 
is die veel mensen kennen en herkennen. In heel het land.

Het is een prachtige uitdaging om met al die betrokken vrijwilligers te werken aan een gezamenlijk doel. 
Iedereen zet zich in voor de vereniging. Dat geldt ook voor de sponsorcommissie; mensen met hart voor de 
club, maar ook met een zakelijke inslag. Allemaal professionals, die dagelijks samen bezig zijn om sponsoren 
te werven en te behouden voor onze club. Enorm belangrijk natuurlijk, omdat een goede en langdurige relatie 
tussen sponsor en club het grootste effect oplevert.

De sponsorcommissie wil u dan ook graag uitnodigen om kennis te komen maken met IJsselmeervogels. Een 
club die je hart kan veroveren. Maar ook een club die weet hoe ondernemers denken en alles in het werk 
zal stellen om de sportieve ambiance maximaal in te zetten voor uw zakelijke doelstellingen. Of het nu gaat 
om het vergroten van uw netwerk, het verbeteren van uw naamsbekendheid, of het ondersteunen van uw 
marketingacties.

We zien u graag op ons sportpark en in de Salentein Lounge.

Frank van den Bos
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Sponsormogelijkheden
Bij een aansprekende voetbalclub als 
IJsselmeervogels past een professioneel pakket 
aan sponsor- en promotiemogelijkheden. In deze 
brochure is een compleet overzicht opgenomen: 
business sponsoring, promotiemogelijkheden 
rondom de wedstrijd en promotie via de 
verschillende mediakanalen van onze club. 

Hieronder lichten wij een aantal mogelijkheden uit. Bij IJsselmeervogels bent 
u aan het juiste adres indien u uw netwerk verder wilt uitbreiden. Hiervoor 
is elke wedstrijd gelegenheid in ons prachtige sponsorhome: de ‘Salentein 
Lounge’. Iedere thuiswedstrijd staat voor de wedstrijd de koffie voor u klaar en 
na de wedstrijd is er alle tijd elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

STANDAARDPAKKETEN
Deze pakketten vindt u terug in vijf verschillende vormen: 
• Diamantsponsor 
• Goudsponsor 
• Zilversponsor 
• Bronssponsor 
• Vriendsponsor van IJsselmeervogels
• Diverse vormen en mogelijkheden

Aan elke sponsorvorm is een ruim aantal faciliteiten verbonden, waarbij een 
Diamantsponsor uiteraard over meer mogelijkheden kan beschikken dan 
bijvoorbeeld een Bronssponsor. De vijf verschillende opties worden hierna 
afzonderlijk beschreven. Als u ervoor kiest IJsselmeervogels middels een 
sponsorcontract financieel te ondersteunen, kunt u de promotie uiteraard 
afstemmen op uw eigen doelgroep. Het budget is weliswaar van tevoren 
bepaald, maar daarbinnen zal er in goed overleg alles aan gedaan worden om 
op een zo effectief mogelijke manier de juiste middelen op de juiste plaats en 
in de juiste context te benutten. 
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Zakelijke én persoonlijke relatie 

Het contract wordt bij voorkeur aangegaan voor een periode van meerdere jaren, om op die manier een langere termijn voor uw 
boodschap te waarborgen en de club een solide basis te verschaffen. Daarnaast biedt een meerjarig contract mogelijkheden 
tot betere planning bij de organisatie van evenementen, een groter profijt van investeringen en promotie en meer effect in de 
communicatie tussen club en onderneming. Indien gewenst kan er jaarlijks een evaluatie plaatsvinden, waardoor u een optimaal 
resultaat uit het sponsorcontract kan halen.

Sponsoring van IJsselmeervogels is gebaseerd op een in overleg gemaakte 
afspraak in een contract en een persoonlijke relatie. Die komt tot uiting in 
de sfeer rondom de wedstrijden, maar ook door een eigen contactpersoon. 
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Een Diamantsponsor heeft recht op de volgende faciliteiten:

• 6 toegangsbewijzen voor alle thuiswedstrijden van IJsselmeervogels*

• 6 (eigen) luxe tribuneplaatsen 

• 6 toegangskaarten voor het sponsorhome, inclusief een vooraf bepaald aantal consumpties, en een warm of koud buffet 

• Een paginagrote advertentie in de 2 uitgaven van IJsselmeervogels: de presentatiegids en clubblad ‘Vogelnieuws’ 

• Vermelding op het sponsorbord bij de ingang van het sportpark 

• Reclame op Ledboarding over de totale lange zijde van het voetbalveld tegenover de tribune 

• Plaatsing van een sponsorvlag langs het hoofdveld van IJsselmeervogels** 

• Vermelding op de website van IJsselmeervogels en de sponsor nieuwsbrief, inclusief een link naar uw eigen website 

• Vermelding van uw bedrijfsnaam op het briefpapier van IJsselmeervogels 

• Mogelijkheid tot het organiseren van seminars in het sponsorhome 

• Beschikbaarheid accommodatie voor een bedrijfsfeest (in overleg) 

• Deelname aan een sponsor(zaal)voetbaltoernooi (b.v. kerst- of nieuwjaarstoernooi) 

• Gratis shirtsponsoring van een elftal (in overleg) 

• Deelname aan diverse evenementen met 6 personen 

• Diverse communicatiemogelijkheden, zoals bedrijfspresentatie of bedrijfsbezoek 

PRIJS: €15.000,- per jaar (excl. BTW) 
* Tenzij de KNVB-regelementen bepalen dat alle bezoekers entree moeten betalen
** Baniervlag (1000 x 3000 mm + open zoom in bovenkant) dient aangeleverd te worden door de sponsor.

Een Diamantsponsor van IJsselmeervogels kan heel wat  
verwachten van het partnership. Diamant staat immers voor 
exclusiviteit, grote promotiewaarde en respectvol beheer. 
Een Diamantsponsor geniet bij IJsselmeervogels dan ook 
een exclusieve, gewaardeerde en respectvolle behandeling. 
En dat geldt niet alleen voor de sponsor, maar ook voor zijn 
of haar relaties! 

Diamantsponsor
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Evenals de Diamantsponsor wordt de Goudsponsor, met zijn relaties, 
beloond met een aantal faciliteiten die er niet om liegen:

• 4 toegangsbewijzen voor alle thuiswedstrijden van IJsselmeervogels*

• 4 (eigen) luxe tribuneplaatsen 

• 4 toegangskaarten voor het sponsorhome, inclusief een vooraf bepaald aantal consumpties en een warm of koud buffet 

• Een 1/2 paginagrote advertentie in de 2 uitgaven van IJsselmeervogels: de presentatiegids en clubblad ‘Vogelnieuws’ 

• Vermelding op het sponsorbord bij de ingang van het sportpark 

• Reclame op Ledboarding aan de lange zijde van het voetbalveld tegenover de tribune over een lengte van 52 meter

• Plaatsing van een sponsorvlag langs het hoofdveld van IJsselmeervogels** 

• Vermelding op de website van IJsselmeervogels, inclusief een link naar uw eigen website 

• Vermelding van uw bedrijfsnaam op briefpapier van IJsselmeervogels 

• Mogelijkheid tot het organiseren van seminars bij IJsselmeervogels 

• Beschikbaarheid accommodatie voor een bedrijfsfeest (in overleg) 

• Deelname aan een sponsor(zaal)voetbaltoernooi (b.v. kerst- of nieuwjaarstoernooi) 

• De mogelijkheid om een introducé mee te nemen in het sponsorhome voor € 25,- per gast incl. 2 consumpties en deelname aan 

het buffet 

• Deelname aan diverse evenementen met 4 personen 

• Diverse communicatiemogelijkheden, zoals bedrijfspresentatie of bedrijfsbezoek 

PRIJS: €7.000,- per jaar (excl. BTW)

Een Goudsponsor van IJsselmeervogels mag eveneens 
veel verwachten van de sponsorbijdrage die u aan de club 
verstrekt. Goud is het edelmetaal voor de winnaar en als 
Goudsponsor bent u partner van een club die voortdurend 
op weg is naar het hoogst haalbare.

Goudsponsor

* Tenzij de KNVB-reglementen bepalen dat alle bezoekers entree moeten betalen
** Baniervlag (1000 x 3000 mm + open zoom in bovenkant) dient aangeleverd te worden door de sponsor.
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Een Zilversponsor krijgt dan ook de volgende faciliteiten: 

• 3 toegangsbewijzen voor alle thuiswedstrijden van IJsselmeervogels*

• 3 tribuneplaatsen 

• 3 toegangskaarten voor het sponsorhome, inclusief een vooraf bepaald aantal consumpties, en een warm of koud buffet 

• Vermelding op het sponsorbord bij de ingang van het voetbalveld 

• Reclame op Ledboarding 26 meter achter het doel 

• Vermelding op de website van IJsselmeervogels, inclusief een link naar uw eigen website 

• Deelname aan een sponsor(zaal)voetbaltoernooi (b.v. kerst- of nieuwjaars toernooi) 

• De mogelijkheid om een introducé mee te nemen in het sponsorhome voor € 25,- per gast incl. 2 consumpties en deelname aan 

het buffet 

• Deelname aan diverse evenementen met 3 personen 

• Diverse communicatiemogelijkheden, zoals bedrijfspresentatie of bedrijfsbezoek 

PRIJS: €3.500,- per jaar (excl. BTW)

Ondanks het feit dat zilver in de sportwereld synoniem is 
aan de tweede plaats, is het voor velen de kroon op het 
werk, de ruime beloning voor een fantastische prestatie. 
Een begerenswaardig edelmetaal dus, dat ook door 
IJsselmeervogels op waarde wordt geschat. 

Zilversponsor

* Tenzij de KNVB-reglementen bepalen dat alle bezoekers entree moeten betalen
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Een Bronssponsor heeft recht op de volgende faciliteiten:

• 2 toegangsbewijzen voor alle thuiswedstrijden van IJsselmeervogels*

• 2 tribuneplaatsen 

• 2 toegangskaarten voor het sponsorhome, inclusief een vooraf bepaald aantal consumpties, en een warm of koud buffet 

• Vermelding op het sponsorbord bij de ingang van het sportpark • Vermelding op de website van IJsselmeervogels inclusief een 

link naar uw eigen website 

• Deelname aan een sponsor(zaal)voetbaltoernooi (b.v. kerst- of nieuwjaars toernooi) 

• Deelname aan diverse evenementen met 2 personen 

• De mogelijkheid om een introducé mee te nemen in het sponsorhome voor € 25,- per gast incl. 2 consumpties en deelname aan 

het buffet 

• Diverse communicatiemogelijkheden, bedrijfsbezoek, bedrijfsreclame op een nieuwsbrief 

• Mogelijkheid tot het huren van ruimte op een reclamebord, het (roterende) reclamedoek aan de korte zijde van het hoofdveld, 

of de Ledboarding

• Optioneel: Brons + Led 26 meter achter het doel

PRIJS: €1.850,- per jaar (excl. BTW)
Brons + Led: €2.500,- per jaar (excl. BTW)

Een bronzen medaille geeft net als goud en zilver recht op 
het erepodium; ook met brons worden naam en prestatie 
verbonden aan een overwinning. De sponsor die kiest voor 
brons, vindt de waardering van IJsselmeervogels voor de 
geboden ondersteuning dan ook terug in een aantrekkelijke 
tegenprestatie. 

bRONSSponsor

* Tenzij de KNVB-reglementen bepalen dat alle bezoekers entree moeten betalen
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Als vriend van IJsselmeervogels heeft u recht op de volgende faciliteiten: 

• 1 toegangsbewijs voor alle thuiswedstrijden van IJsselmeervogels* 

• 1 tribuneplaats 

• 1 toegangskaart voor het businesshome, inclusief een vooraf bepaald aantal consumpties, en een warm of koud buffet 

• Deelname aan een sponsor(zaal)voetbaltoernooi (b.v. kerst- of nieuwjaars toernooi) 

• Deelname aan diverse evenementen met 1 persoon 

• De mogelijkheid om een introducé mee te nemen in het sponsorhome voor € 25,- per gast incl. 2 consumpties en deelname aan 

het buffet 

• Mogelijkheid tot het huren van ruimte op een reclamebord, het (roterende) reclamedoek aan de korte zijde van het hoofdveld, 

of de Ledboarding 

• Vermelding op de website van IJsselmeervogels, incl. link naar uw eigen website

• Optioneel vriendsponsor + Led 26 meter achter het doel 

PRIJS: €1.250,- per jaar (excl. BTW)

Ook als ‘vriend’ of ‘vriendin’ bent u van harte welkom als 
sponsor van IJsselmeervogels. Een bijzonder aardige vorm 
van sponsoring is het individuele partnership, waarmee u 
binnen de gelederen van onze voetbalclub kunt aansluiten. 
Uw bijdrage aan het voortbestaan en daarmee aan de 
prestaties van IJsselmeervogels biedt u een grote kans tot 
persoonlijke betrokkenheid en deelname aan de sociale 
activiteiten van de club. 

Vriendsponsor

Vriendsponsor + Led: €2.000,- per jaar (excl. BTW)

* Tenzij de KNVB-reglementen bepalen dat alle bezoekers entree moeten betalen
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Sponsorvormen Diamant Goud Zilver Brons Vriend

Tribuneplaatsen
6 luxe 

stoelen
4 luxe 

stoelen
3  zitplaatsen 2 zitplaatsen 1 zitplaats

Ledreclame
Gehele Lange 

zijde
52m lange

zijde
26m Optie Optie

Advertentie in clubblad A4-formaat A5-formaat Optie Optie Optie

Deelname diverse
(netwerk)evenementen

6 4 3 2 1

Toegangskaarten
sponsorhome

6 4 3 2 1

50 consumptiebonnen
per sponsorpas

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Warm/koud buffet
thuiswedstrijden

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Deelname (zaal)
voetbaltoernooi

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Link eigen website ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vermelding
sponsorbord ingang

✓ ✓ ✓ ✓ -

Advertentie
presentatiegids

A4-formaat A5-formaat Optie Optie Optie

Sponsorvlag
naast tribune

✓ ✓ - - -

Bedrijfsnaam
op briefpapier
IJsselmeervogels

✓ ✓ - - -

Beschikbaarheid
sponsorhome en overige 
ruimtes

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gratis shirtsponsor
van een elftal

✓ - - - -

Prijzen sponsorvormen €15.000,- €7.000,- €3.500,- €1.850,- €1.250,-

Led Reclame incl. incl. incl. €2.500,- €2.000,-

Overzicht Sponsorvormen
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een ledboarding contract is maatwerk, invulling in overleg met uw relatiebeheerder

Promotie en communicatie rondom de wedstrijd

Doorlooptijd 26 m 52 m 104 m 210 m

1 wedstrijd X €400,- €600,- €800,-

3 wedstrijden X €1.000,- €1.500,- €2.000,-

Heel seizoen €1.000,- €2.000,- €3.500,- €5.000,-

ledboarding

De wedstrijden van ons eerste elftal worden door veel voetballiefhebbers bezocht, gemiddeld 
zo’n 1.800 en tijdens belangrijke wedstrijden meer dan 2.000. Tijdens een derby tegen de 
blauwe buren zelfs 8.000 bezoekers aanwezig op de Westmaat. Wij bieden ondernemers graag 
de mogelijkheid hun naamsbekendheid te vergroten of marketingacties te ondersteunen.

De Ledboarding langs de lange zijde van het veld en achter 
beide doelen biedt u de mogelijkheid uw bedrijfsnaam bekend 
te maken bij de toeschouwers van de wedstrijd (minimaal 14 
keer per wedstrijd), maar komt ook prominent in beeld bij 
de televisie registratie door IJsselmeervogels TV regionale 
omroepen en diverse social media kanalen. Uw bedrijfsnaam 
komt op de boarding op de manier zoals u dat zelf wilt. Ook 

kunt u zelf bepalen welke lengte u gebruikt: 26, 52, 104 of 210 
meter. Wij hebben verschillende pakketten samengesteld, van 
een enkele wedstrijd tot een heel seizoen. Het overzicht met 
de bijbehorende prijzen vindt u hieronder. Door de flexibiliteit 
in de doorlooptijd kunt u de Ledboarding ook gebruiken voor 
specifieke (marketing)acties.

Ledboarding reclame 
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Ook het scorebord is een eyecatcher en daardoor zeer goed 
inzetbaar voor uw (marketing)communicatie (minimaal 12 keer 
per wedstrijd). Tijdens de wedstrijden wordt de stand getoond, 
maar ook de tussenstanden van andere wedstrijden. Het heeft 
hierdoor een hoge attentiewaarde. Ook hiervoor hebben wij 
verschillende mogelijkheden samengesteld, waar u uit kunt 
kiezen (zie tabel). De afmeting die gebruikt kan worden is 4 x 
1,5 meter.

Ledscorebordreclame

1 wedstrijd €350,- 4 x 1,5m

3 wedstrijden €750,- 4 x 1,5m

Heel seizoen €1.000,-* 4 x 1,5m

Het is ook mogelijk om rond het veld vaste communicatie 
uitingen in te zetten. Er zijn vaste reclameborden (op de 
ballenvangers en de staantribune) op de korte zijden van het 
veld. Ook is het mogelijk om een reclamedoek te plaatsen 
op de achterzijde van de hoofdtribune, zodat deze vanaf de 
buitenkant van het sportpark (24 uur per dag) zichtbaar is. De 
basisprijs voor deze reclameborden is € 100,- per meter, bij 
een basislengte van 6 meter. Er geldt een korting bij lengte 
van 12 meter. In de tabel hebben wij de mogelijkheden voor u 
op een rij gezet.

Reclamedoeken en vaste reclameborden 

Buitenzijde/westelijke 
zijde

Hoofdveld/ballenvanger

Afmeting 3m 6m 12m

Prijs €450,- €600,- €1.000,-
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andere mogelijkheden

De wedstrijdsponsor is, zoals de naam al zegt, de sponsor 
van een specifieke competitiewedstrijd. Uw bedrijf staat 
centraal rondom de gekozen wedstrijd: dat wordt van tevoren 
bekend gemaakt in de sponsornieuwsbrief, die voorafgaand 
aan de wedstrijd naar alle sponsoren wordt gestuurd. Uw 
bedrijfsnaam wordt tijdens de wedstrijd getoond over de 
volledige lengte van de Ledboarding. Natuurlijk wordt het ook 
vermeld door de stadionspeaker, staat het op de schermen in 
het sponsorhome en zal de gastheer er in het sponsorhome 
in zijn welkomstpraatje er aandacht aan besteden. Daarnaast 
krijgt u de mogelijkheid om aanwezig te zijn met 4 personen 
en bieden we extra promotiemogelijkheden, bijvoorbeeld 
door brochures of ander promotiemateriaal neer te leggen 
in het sponsorhome. In overleg kunnen we hierover verdere 
afspraken maken. 

De Buffetsponsor is, zoals de naam al zegt, de sponsor van 
het buffet na een thuiswedstrijd. Het buffet is een uitstekende 
mogelijkheid om uw bedrijf extra onder de aandacht te 
brengen. Uw bedrijf wordt van tevoren bekend gemaakt in de 
sponsornieuwsbrief, die voorafgaand aan de wedstrijd naar 
alle sponsoren wordt gestuurd en uw bedrijfsnaam wordt 
tijdens de wedstrijd getoond over 52 meter Ledboarding. 
Natuurlijk wordt het ook vermeld door de stadionspeaker, 
staat het op de schermen in het sponsorhome en zal de 
gastheer er in het sponsorhome in zijn welkomstpraatje er 
aandacht aan besteden. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid 
om aanwezig te zijn met 2 personen en bieden we extra 
promotiemogelijkheden, bijvoorbeeld door brochures of ander 
promotiemateriaal neer te leggen in het sponsorhome.

Wedstrijdsponsor Buffetsponsor 

Ook op onze hoofdtribune is ruimte voor uw communicatie 
uitingen. De buitenzijde van de ramen kan worden gebruikt, 
zodat uw communicatieboodschap voor iedereen op de tribune 
en rond het veld zichtbaar is. Ook de binnenzijde kan worden 
gebruikt, zodat de bezoekers van het sponsorhome kunnen 
worden bereikt. Wij bespreken de mogelijkheden graag, zodat 
we voor u een op maat gemaakt voorstel kunnen doen.   

Naast bovengenoemde opties bieden wij ondernemers nog 
een aantal mogelijkheden om uw bedrijfs(naam) onder de 
aandacht te brengen van bezoekers aan ons sponsorhome 
en de clubhuis. Zo is het mogelijk om uw bedrijfsnaam of 
marketingactie in te zetten via bierviltjes, koffiebekers of via 
het narrowcasting systeem. We gaan graag in gesprek over de 
mogelijkheden die u dit kan bieden.

Raam- en tribunereclame Overige mogelijkheden 

PRIJS: €1.250,-  (excl. BTW) PRIJS: €600,-  (excl. BTW)
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IJsselmeervogels media

De wedstrijden van het eerste elftal worden in samenvatting 
uitgezonden op de lokale TV zenders en natuurlijk op ons 
eigen glasvezelkabel. Ook is de wedstrijd te bekijken via www.
ijsselmeervogels.nl. Het narrowcasting kanaal op ons sportpark 
(sponsorhome, kantine en sporthal) biedt mogelijkheden om 
naast nieuws en wedstrijdbeelden ook sponsoruitingen te 
laten zien. 

Vogelnieuws verschijnt 2 keer per jaar in een oplage van circa 
1.900 exemplaren. Vogelnieuws is een prachtige uitgave op 
A4-formaat, voor en door supporters van IJsselmeervogels, 
maar onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De uitgave 
Vogelnieuws wordt kosteloos onder de leden en sponsoren 
van IJsselmeervogels verspreid

Aan het begin van ieder seizoen presenteert IJsselmeervogels 
zich in al haar facetten in een professioneel opgemaakte 
presentatiegids. Deze wordt verspreid onder alle leden en 
sponsoren. Voorbeschouwingen, foto’s, interviews, nieuws 
over sponsoren etc.  

Presentatiegids 

IJsselmeervogels TV

Vogelnieuws

Voor ondernemers is het mogelijk de verschillende media van voetbalclub IJsselmeervogels in te 
zetten. Onze club zet diverse media in om leden, supporters en liefhebbers van onze wedstrijden 
te bereiken. Ook u kunt hiervan gebruik maken, door een gerichte advertentie, of (marketing)
communicatieacties. Hieronder zetten wij de mogelijkheden voor u op een rij.
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De Sponsorcommissie
z

f.vandenbos@ijsselmeervogels.nl

Frank van den Bos

Voorzitter

06 22 38 59 92

arnozomer@ijsselmeervogels.nl

Arno Zomer

Relatiebeheer

06 47 26 82 92

adriedegraaf@ijsselmeervogels.nl 

Adrie de Graaf

Relatiebeheer

06 20 13 63 19

lammertcozijnsen@ijsselmeervogels.nl 

Lammert Cozijnsen

Financiën sponsorcommissie 

06 51 87 05 43

gerjanvanloenen@ijsselmeervogels.nl

Ger-Jan van Loenen

Contractbeheer

06 22 46 26 26 

pierrevandergijp@ijsselmeervogels.nl 

Pierre van der Gijp

Stadionspeaker en woordvoerder sponsorhome

06 53 64 99 47

stefdegraaf@ijsselmeervogels.nl

Stef de Graaf

Relatiebeheer

06 53 62 76 35

philipdegraaf@ijsselmeervogels.nl

Philip de Graaf 

Relatiebeheer

06 51 87 05 43
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Adres
Sportpark De Westmaat
Westdijk 14
3752 AE Spakenburg

Contact
Arno Zomer
06 47 26 82 92

Link
www.ijsselmeervogelsbusiness.nl 
arnozomer@ijsselmeervogels.nl

Contact

Onze sponsorcommissie staat u graag te woord.

IJsselmeervogels
BusinessCLUB


