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Comfortabel buiten leven

Graag willen wij onze (potentiële) sponsors meer en duurzaam 
betrekken bij onze activiteiten en onze bijzondere positie in de 
wijk. Daartoe hebben we het nieuwe sponsorprogramma Hart voor 
Nieuwland ontwikkeld, dat aansluit bij de identiteit van de club.

Wij gaan voor een herkenbaar en duurzaam sponsorbeleid, gericht 
op ondernemers en ondernemingen in Nieuwland en naastgelegen 
wijken. Doet u mee?

Aanvullend op het lidmaatschap van Hart voor Nieuwland zijn er 
diverse andere mogelijkheden om de club als sponsor te steunen. 
Denk daarbij aan het sponsoren van de jeugdafdeling, een veld, het 
sponsoren van teamkleding, een reclamebord of banner langs het 
veld, of reclame-uitingen via nieuwe media als de voetbal.nl app. 

We staan uiteraard open voor uw wensen of  behoeften op het 
gebied van mogelijke activiteiten, sprekers, evenementen of andere 
zaken. 

In de komende maanden gaan wij zo veel mogelijk potentiële 
sponsoren actief benaderen om met hen van gedachten te wisselen 
over een eventueel lidmaatschap van Hart voor Nieuwland of één 
van de andere vormen van sponsoring die wij bieden. U kunt 
uiteraard ook contact met ons opnemen door een e-mailbericht te 
sturen naar sponsoring@ascnieuwland.nl. Wij nemen dan zo snel 
mogelijk contact met u op.

Bij ons eerstvolgende sponsorevenement, op 10 oktober 2018, gaat 
het sponsorprogramma Hart voor Nieuwland offi  cieel van start en 
zullen wij het programma in detail toelichten.
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Jumbo den Blanken Nieuwland is hoofdsponsor van ASC 
Nieuwland. Daarnaast willen we graag sponsoren aan ons binden 
via het lidmaatschap van Hart voor Nieuwland. Het lidmaatschap 
kost € 750 per jaar en omvat het volgende:

• Van elke € 750 besteden we € 100 aan maatschappelijke 
projecten;

• Uw bedrijfsnaam en -logo worden vermeld in de ASC Nieuwland 
Nieuwsbrief die ca. 8 keer per jaar via e-mail onder de leden 
wordt verspreid;

• U wordt (minimaal tweemaal per jaar) uitgenodigd voor onze 
sponsorevenementen;

• Uw bedrijfslogo wordt vermeld op onze website;
• Tijdens thuiswedstrijden van ASC Nieuwland 1 wordt uw logo 

getoond op de monitoren in de kantine;
• Uw bedrijfslogo wordt vermeld op het sponsorbord in onze 

kantine.

Met ons nieuwe sponsorprogramma Hart voor Nieuwland willen 
we enerzijds de verbinding versterken tussen onze sponsoren 
onderling en anderzijds de verbinding maken met de leden en het 
achterland van ASC Nieuwland, zodat het mes daadwerkelijk aan 
twee kanten snijdt. 

Met uw deelname aan het sponsorprogramma Hart voor Nieuwland 
draagt u bij aan de uitvoering van maatschappelijke projecten in 
de wijk Nieuwland. Daarbij kunt u denken aan projecten waarmee 
stageplekken, buddybegeleiding, schoolexcursies, etc. worden 
ondersteund.

ASC Nieuwland is een recreatieve voetbalvereniging waar 
sportiviteit en gezelligheid een belangrijke rol spelen. 
Daarnaast vervult ASC Nieuwland als vrijwilligersorganisatie 
een belangrijke maatschappelijke rol in de wijk Nieuwland.

• ASC Nieuwland (1997) is een zaterdagclub met een grote 
jeugdafdeling en een groeiend aantal dames- en meidenteams;

• ASC Nieuwland hecht veel waarde aan een goede jeugdopleiding 
en doorstroming van eigen (jeugd)spelers naar het eerste team;

• ASC Nieuwland is maatschappelijk betrokken en ondersteunt 
scholen, 033indebuurt, BSO’s, De Voetbalschool, Xsportliever en 
het MAKI-project;

• ASC Nieuwland organiseert behalve de reguliere sportactiviteiten 
verschillende evenementen voor de wijk: discoavonden, darten, 
vrijdagavondvoetbal en lady’s nights;

• ASC Nieuwland blijft zich als club verder ontwikkelen. Vanuit een 
gezonde financiële situatie wil de club tot ver in de toekomst een 
sportieve rol in de wijk Nieuwland spelen;

• De accommodatie is klaar voor de toekomst: 5 velden, LED- 
verlichting en een Calisthenics-plein.


