
Tarievenlijst Sponsoren
C.V.V. de Jodan Boys 
C.V.V. de Jodan Boys is in 1934 opgericht en voetbalt sinds 1963 op het complex aan de Sportlaan in 
Gouda. De club telt ca. 1300 leden en heeft al enkele jaren een wachtlijst met circa 150 adspirant 
leden. De club is het sportieve en sociaal-maatschappelijke hart van de groeiwijk Oosterwei in Gouda. 
De Jodan Boys richt zich op de ontwikkeling van individuele spelers op sportief en sociaal-
maatschappelijk gebied. Het complex van De Jodan Boys omvat zeven velden, waarvan drie 
kunstgrasvelden, een tribune, een sponsorhome, een kantine en achttien kleedkamers.

Welke ambities heeft de Jodan Boys?
Jodan Boys is een groeiende club en zoekt op sportief en maatschappelijk gebied uitdagingen op. 
Daarnaast blaakt de club van ambitie en wil het op drie gebieden doorgroeien:


Promoveren met het vlaggenschip naar de derde divisie van het zaterdagvoetbal


Verbreden en verbeteren van het meisjesvoetbal


Verbreden en uitbreiden van de G-geleding

Wat heeft Jodan Boys te bieden?


Jodan Boys biedt een actieve Company Club waarin ondernemers uit Gouda en omstreken hun 
netwerk kunnen vergroten. Daarnaast biedt Jodan Boys een breed netwerk met 1300 spelers, 
familie, fans en belangstellenden en is zo een interessant communicatieplatform.

Maatschappelijk betrokken

Dat de vereniging niet alleen met sport bezig is, maar zich ook bewust is van haar rol en 
verantwoordelijkheid in de samenleving blijkt uit diverse concrete acties en campagnes. Zo hebben 
alle leden van Jodan Boy een contract ondertekend op het gebied van sportiviteit en respect. 
(Daarmee is Jodan Boys de enige vereniging in Nederland met 1300 “contractspelers”) 
Door het ondertekenen van een persoonlijk contract, heeft elke speler, van pupil tot senior zich 
“gecommitteerd” aan de gedragsregels, de normen en waarden van C.V.V de Jodan Boys. 
Deze regels zijn vervat in de permanente campagne “The Jodan Boys Rules”.

In 2017 is Jodan Boys in samenwerking met Sport. Gouda gestart met FC Oosterwei. Bij FC Oosterwei

maakt Jodan Boys het voor jongeren die het vaak moeilijk hebben, mogelijk om op twee middagen per 
week te trainen en te voetballen.  Hiervoor is geen lidmaatschap benodigd. Op deze middagen wordt 
ook aandacht besteed op welke wijze deze jongeren ook iets voor hun wijk kunnen betekenen.  
Bijvoorbeeld door deelname aan een sponsorloop t.b.v. de Stichting “Kans tegen Kanker” 
(samenwerkingspartner van Jodan Boys)

Ondernemend Jodan Boys

De Company Club bij Jodan Boys bestaat uit meer dan 80 bedrijven uit verschillende sectoren. Jodan 
Boys heeft zo een sterke verbondenheid met de ondernemersgemeenschap in Gouda en omstreken. 
Een actieve club van bedrijven die via de Company Club hun netwerk kunnen versterken. Daarnaast 
bereiken de leden van de Company Club via het Jodan Boys netwerk niet alleen de 1300 leden, maar 
ook familieleden, vrienden en fans die op zaterdag de wedstrijden bezoeken.

Prestaties

Het vlaggenschip van Jodan Boys speelt al vanaf 2009 in de Hoofdklasse. In het seizoen 2012-2013 
speelde Jodan Boys zelfs een seizoen in “De Topklasse”, het toenmalige allerhoogste amateurniveau.
Dit is geen toeval of geluk. Jodan Boys heeft een gericht opleidingsbeleid en een professionele 
jeugdopleiding. Dit begint al bij de allerjongste spelertjes. Het is niet voor niets dat meer dan tien 
spelers uit de eigen jeugd zijn opgenomen in de selectie van het eerste team. 

Dat de jeugdopleiding van Jodan Boys steeds beter is, blijkt ook uit de klassering in de Top 200 van 
amateur jeugdopleidingen van Nederland. Jodan Boys neemt in het seizoen 2019-2020 de 16e plek in. 
Dit consistente jeugdbeleid resulteert ook in steeds hogere klasseringen voor de jeugd- en 
selectieteams van Jodan Boys.



Belangrijkste voordelen Diamant Sponsoring


Shirtreclame Jodan Boys 1


Naamsvermelding + aanvullende bedrijfsinformatie via geluidscommercials voorafgaande aan de thuiswedstrijden van Jodan Boys 1


Vermelding bedrijfslogo in het programmaboekje Jodan Boys Thuis dat bij thuiswedstrijden van Jodan Boys 1 wordt uitgebracht


2 reclameborden rondom het hoofdveld of 2e veld (langs Sportlaan) met een afmeting van 3.00 x 0.76 meter


Twee reclameborden op stellage “Topvoetbal” met een afmeting van 2.50 x 0.60 meter


Twee vlaggenmasten voor uw bedrijfsvlag


Zes lidmaatschapskaarten voor toegang tot sportcomplex en sponsorhome inclusief hapjes en drankjes


Vermelding van uw bedrijfslogo op website Jodan Boys met een link naar uw eigen website


Deelname aan business activiteiten (twee activiteiten per jaar) voor zes personen


Advertentie in full colour presentatiegids (1/2 pagina) met een oplage van 1.500 stuks


Mogelijkheid tot het gebruik van accommodatie t.b.v. bedrijfsseminar / activiteit met gebruik van kleedkamers e.d.

Dit zijn de voornaamste kenmerken van het Diamant sponsorschap, maar in overleg met u streven wij maatwerk na!

Belangrijkste voordelen Goud Sponsoring


Naamsvermelding + aanvullende bedrijfsinformatie via geluidscommercials voorafgaande aan de thuiswedstrijden van Jodan Boys 1


Vermelding bedrijfslogo in het programmaboekje Jodan Boys Thuis dat bij thuiswedstrijden van Jodan Boys 1 wordt uitgebracht


Reclamebord rondom het hoofdveld of tweede veld (langs Sportlaan) met een afmeting van 3.00 x 0.76 meter


Twee reclameborden op stellage “Topvoetbal” met een afmeting van 2.50 x 0.60 meter


Eén vlaggenmast voor uw bedrijfsvlag


Vier lidmaatschapskaarten voor toegang tot sportcomplex en sponsorhome inclusief hapjes en drankjes


Vermelding bedrijfslogo op website Jodan Boys met een link naar uw eigen website


Deelname aan business activiteiten (twee activiteiten per jaar) voor vier personen


Advertentie in full colour presentatiegids (1/4 pagina) met een oplage van 1.500 stuks

Dit zijn de voornaamste kenmerken van het Goud sponsorschap, maar in overleg met u streven wij maatwerk na!

Belangrijkste voordelen Zilver Sponsoring


Naamsvermelding via geluidscommercials voorafgaande aan de thuiswedstrijden van Jodan Boys 1


Naamsvermelding in het programmaboekje Jodan Boys Thuis dat bij thuiswedstrijden van Jodan Boys 1 wordt uitgedeeld


Reclamebord met een afmeting van 3.00 x 0.76 meter rondom het hoofdveld of het tweede veld (langs Sportlaan)


Drie lidmaatschapskaarten voor toegang tot het sportcomplex en sponsorhome inclusief hapjes en drankjes


Vermelding van uw bedrijfslogo op de Jodan Boys website met een link naar eigen website


Deelname aan business activiteiten (twee activiteiten per jaar) voor twee personen


Advertentie in full colour presentatiegids (1/8 pagina) met een oplage van 1.500 stuks

Dit zijn de voornaamste kenmerken van het Zilver sponsorschap, maar in overleg met u streven wij maatwerk na!

Zilver Sponsor
Vanaf € 1.750,- per seizoen

Vanaf € 3.500,- per seizoen

Goud Sponsor

Prijs op aanvraag

Diamant Sponsor



Brons sponsor
Vanaf € 1.000,- per seizoen

Belangrijkste voordelen Brons Sponsoring


Naamsvermelding via geluidscommercials en in het programmaboekje bij de thuiswedstrijden van Jodan Boys 1


Vermelding bedrijfslogo op website Jodan Boys met een link naar uw eigen website


Reclamebord met een afmeting van 3.00 x 0.76 meter rondom het hoofdveld of het tweede veld (langs Sportlaan)


Twee lidmaatschapskaarten voor toegang tot het sportcomplex en sponsorhome inclusief hapjes en drankjes


Deelname aan business activiteiten (twee activiteiten per jaar) voor twee personen.

Junior sponsor
Vanaf € 450,- per seizoen

Belangrijkste voordelen Junior Sponsoring


Eén lidmaatschapskaart met toegang tot het sportcomplex en sponsorhome inclusief drankjes


Mogelijkheid om drie keer per jaar een introducee mee te nemen


Deelname aan business activiteiten (twee activiteiten per jaar) voor één persoon


Vermelding bedrijfslogo op de website met link naar uw website

Contact

Wilt u meer weten over de sponsormogelijkheden bij Jodan Boys? Neemt u dan contact met ons op! Dit kunt u doen door een 
mail te sturen naar sponsorcommissie@cvvdejodanboys.nl

Tarief

Wedstrijdballen Jodan Boys 1 € 150,-

Overige elftallen € 75,-

Overige sponsoring Shirtsponsoring Prijs op aanvraag

Extra reclamebord Prijs op aanvraag

Aanmaakkosten reclamebord € 225,-

Optionele sponsorvormen



Diamant Goud Zilver Brons Junior

Prijs per seizoen Prijs op aanvraag Vanaf € 3.500,- Vanaf € 1.750,- Vanaf € 1.000,- Vanaf € 450,-
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Wat krijgt u per sponsorcontract?

Totaaloverzicht


