
Beste sponsor, 
 
De prijs van elk pakket is opgebouwd uit: 

Ø De inkoopprijs door de sponsor te betalen aan de leverancier van de kleding.  
(Swift`64 is niet btw-plichtig, daarom bieden we u de mogelijkheid om de btw te kunnen verrekenen) 

Ø In het 2de en 3de jaar krijgt u een factuur (dit is bij het afsluiten van de overeenkomst besproken) van de 
sponsorcommissie Swift`64 voetbal t.b.v. het “kledingdepot”. De kosten hiervan zijn €  
Hiermee worden de kosten betaald van o.a. rits stuk, kapotte broek e.d. 
  

Swift`64 werkt met overeenkomsten waarin bedragen staan en wat de prestaties van Swift en de sponsor zullen zijn. 
Meestal met een looptijd van 3 jaar. 
Alle handelingen hieronder worden verzorgd door de sponsorcommissie Swift`64. 
 

 
Kleding sponsorpakket Gold (senioren 2 t/m 5 en de A, B en C junioren – 16 spelers) 

 
 

Bestaande uit: 
 

15 x Club shirt 
15 x Manchester short 
  1 x keepershirt 
  1 x keepershort 
  1 x paar keeperkousen 
  1 x paar keeperhandschoenen 
  2 x jas leider zomer 
  2 x jas leider winter 
  1 x teamtas voor de kleding 
  1 x waterzak 
  2 x bidonhouders + 12 bidons 
  1 x wedstrijdbal 
   
Uiteraard worden alle tenues, leider jassen en materialen bedrukt met uw reclame-uiting en het embleem van Swift`64 
Tevens wordt het shirt voorzien van een spelersnummer op de achterkant, in de kleur blauw 
Op de short komt op de linker pijp voor een logo van Klif 18 Sport en op de rechter pijp het embleem van Swift`64 in 
de kleur blauw 
(meisjes vanaf 10 jaar hebben een blauwe short en het embleem van Swift`64 wordt dan wit) 
 
Dit pakket kost €  excl. btw. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
  

 
Trainingspakken sponsorpakket Tin (senioren 2 t/m 5 en de A, B en C junioren – 16 spelers) 

 
 
16 x trainingspakken  met Swift`64 embleem en spelersnummer op voorzijde jas plus uw reclame-uiting op de 
achterzijde.  
Inclusief een teamtas met bedrukking 
Alle bedrukking is witte flexopdruk 
Sponsorlogo in kleur op aanvraag 
 
Dit pakket kost €  excl. btw. 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
     

 
Sporttassen sponsorpakket Messing (senioren 2 t/m 5 en de A, B en C junioren – 16 spelers) 

 
 
16 x sporttassen met Swift`64 embleem en uw reclame-uiting elk aan 1 voorkant van de tas 
Inclusief spelersnummer op de tas 
Alle bedrukking is witte flexopdruk. 
 
Dit pakket kost €  excl. btw. 
 



 
 
  Sponsorpakket Gold        Vrouwen 1              seizoen 2016-2017               Sponsor: Autoschade Dronten 
 
 
Onderstaande sponsors van kledingpakketten: 
 
Albert Heijn Swifterbant   senioren 1   kleding, trainingspakken, tassen en jassen 
Aliter Networks B.V.   senioren 3   kleding en tassen 
All 4 Techniek    JO 9-4    kleding en trainingspakken 
Anonieme sponsor (cosponsor)  JO 15-1   kleding, trainingspakken en tassen 
Autocentrum Douwe de Beer  trainers jeugd   jassen 
Autoschade Dronten   vrouwen 1   kleding, trainingsjasjes en tassen 
Biron      senioren 5   kleding en trainingspakken 
Eurosped    MO 17-1   kleding en trainingspakken 
G&N Engineering   JO 13-3   kleding en tassen 
HediBouw    senioren 4   kleding 
de Huijskamer    JO 17-2   trainingspakken 
de Jonge Beheer   JO 11-1   kleding 
de Jonge Beheer   JO 19-1   trainingspakken  
Klif18 Sport        kledingleverancier 
Las- en konstruktiebedrijf Niekamp senioren 2   kleding, trainingspakken en tassen 
Las- en konstruktiebedrijf Niekamp JO 9-1    kleding 
Liberty schilderwerken   JO 17-2   tassen 
Liberty schilderwerken (cosponsor) senioren 4    kleding  
Mangnus Boomkwekerij  JO 13-1   kleding en trainingspakken 
Mts de 4 Elementen   MO 13-1   kleding 
Oomen bestrating   JO 9-3 + JO 11-4  kleding 
Poters van Piet    JO 19-1   kleding 
Polskamp Meat    JO 15-2   kleding, trainingspakken en tassen 
Snoei scheepvaartbedrijf  MO 11-1   kleding 
Stichting Lesley en Sven Boerebach JO 17-1   kleding, trainingspakken en tassen 
Straathamer    JO 9-5    kleding 
THS Techniek Swifterbant  JO 9-2    kleding 
VDL Translift BV (cosponsor)  JO 15-1   kleding, trainingspakken en tassen 
 
 


