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Dan mojjae beej de Moeësdiêk zeen!

VOETBALVERENIGING DESM 
      

Voetbalvereniging DESM (Door Eendracht Sterk Moesdijk) is een bloeiende en groeiende vereniging met 
ruim 500 actieve en ondersteunende leden waar sportiviteit, betrokkenheid en gezelligheid voorop staan.
Niet voor niets werd DESM twee keer op rij verkozen tot ‘Leukste vereniging van Weert’, een titel waar we 
natuurlijk bijzonder trots op zijn en wat een beloning is voor de geweldige sfeer binnen de club, die al
meer dan 70 jaar diep geworteld is in de Weerter gemeenschap.

Na bijna 70 jaar op de velden aan de Koekoeksweg te hebben gespeeld, verhuisde de club in 2014 naar het 
nieuwe sportpark ‘De Moeësdiêk’ aan de rand van de wijk Leuken. Een moderne accommodatie die voldoet 
aan alle eisen van deze tijd, met een fantastische uitstraling en voldoende uitbreidingsmogelijkheden. 

Sportpark ‘De Moeësdiêk’ biedt voor u als ondernemer volop mogelijkheden voor wat betreft sponsoring.
Zo is er bijvoorbeeld volop ruimte om reclameborden een opvallende plaats te geven langs het hoofdveld
of uw bedrijf te promoten op de sponsorzuil bij de ingang van het sportpark. Nagenoeg alle senioren-, 
junioren- en damesteams zijn uitgerust met uniforme wedstrijdtenues waarop uw bedrijfsnaam een 
prominente plaats kan krijgen. 

Dit is maar een kleine greep uit de reclamemogelijkheden bij DESM, waarbij u tevens kunt denken aan 
wedstrijdsponsoring, advertenties in ons mooie full colour clubblad of op de TV / presentatiescherm in de 
gezellige en drukbezochte kantine en nog veel meer. Een pakket op maat of bijzondere wensen? Niets is 
onmogelijk!

Lift mee op het succes van onze club en benut deze kans, want ook voor sponsoring geldt:

Dan moj-jae beej de Moeësdiêk zeen!!!

Tarieven per 1 juli 2022



DESM EXCELLENT PAKKET (looptijd 3 seizoenen) 
      
•  3 reclameborden langs hoofdveld of 1 bord langs hoofdveld + 1 bord voor kantine / terras (246 x 62 cm)
•  Logo op sponsorzuil     
•  Logo + link op website www.desm.nl (alle pagina’s)   
•  Vermelding op TV / presentatiescherm in de kantine      
•  Advertentie in clubblad 180 mm x 130 mm (b x h)    
•  Twee seizoenkaarten en 25 consumptiebonnen + uitnodiging voor sponsoractiviteiten

Prijs per seizoen: € 700,00 (exclusief eventuele opmaakkosten reclame-uitingen) 

         

DESM ROYAAL PAKKET (looptijd 3 seizoenen)     
        
•  2 reclameborden langs hoofdveld (246 x 62 cm)     
•  Logo + link op website www.desm.nl (alle pagina’s)    
•  Vermelding op TV / presentatiescherm in de kantine    
•  Advertentie in clubblad naar keuze 180 mm x 60 mm of 85 mm x 130 mm (b x h)   
•  Twee seizoenkaarten en 25 consumptiebonnen + uitnodiging voor sponsoractiviteiten 

Prijs per seizoen: € 475,00 (exclusief eventuele opmaakkosten reclame-uitingen) 
 
    

DESM STANDAARD PAKKET (looptijd 3 seizoenen) 
    
•  Reclamebord langs hoofdveld (246 x 62 cm)     
•  Naamsvermelding + link op website www.desm.nl (sponsorpagina)   
•  Vermelding op TV / presentatiescherm in de kantine     
•  Advertentie in clubblad 85 mm x 60 mm (b x h)      
•  Twee seizoenkaarten + uitnodiging voor sponsoractiviteiten     
       
Prijs per seizoen: € 350,00 (exclusief eventuele opmaakkosten reclame-uitingen)

Alle genoemde bedragen zijn per seizoen (tenzij anders vermeld) en exclusief belettering en eventuele opmaakkosten.
Tarieven per 1 juli 2022.

SPONSORING LOSSE ITEMS
      

Reclamebord                     afmeting looptijd  
Bord langs hoofdveld                     246 x 62 cm     3 seizoenen     per seizoen        € 100,00
Bord langs hoofdveld + voor kantine / terras             246 x 62 cm  3 seizoenen     per seizoen        € 275,00
2 borden langs hoofdveld                     246 x 62 cm  3 seizoenen     per seizoen        € 195,00
3 borden langs hoofdveld                     246 x 62 cm  3 seizoenen     per seizoen        € 275,00
Bedrijfslogo op sponsorzuil                      90 x 40 cm 3 seizoenen     per seizoen        € 195,00

Digitale reclame op TV / presentatiescherm in kantine 3 seizoenen     per seizoen        € 110,00
        
Full colour advertentie in clubblad DESM (4x per seizoen)    
180 mm x 130 mm (b x h)          per seizoen       € 110,00 
naar keuze 180 mm x 60 mm of 85 mm x 130 mm (b x h)      per seizoen       €    85,00 
85 mm x 60 mm (b x h)         per seizoen       €    55,00 
         
Wedstrijdsponsor (thuiswedstrijden DESM 1)       per wedstrijd    € 100,00
vermeldingen door omroeper, op de website
en op TV / presentatiescherm in de kantine       
   
Club van 75          per seizoen         €   75,00

SPONSORING SHIRTS / KLEDING (looptijd 4 seizoenen)

Voor de duur van 4 seizoenen kunt u een contract afsluiten voor reclame
op shirts en/of trainingspakken, jacks, tassen etc. van één (of meerdere)
van onze senioren-, junioren- of damesvoetbalteams.

DESM heeft voor alle teams binnen de vereniging een uniforme
kledinglijn geïntroduceerd en ontzorgt de sponsoren door de kleding
centraal en tegen scherpe prijzen in te kopen. Wij stellen graag met u
als sponsor per team een passend kledingpakket samen.

De kosten voor aanschaf en bedrukking worden eenmalig bij u in
rekening gebracht en jaarlijks betaalt u een vast sponsorbedrag.

Vragen of speciale wensen?
Informeer naar de mogelijkheden!
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