
 

Nationaal Floorball U19-Damesteam 
Sponsormogelijkheden 2017 

 
Achtergrond  
 
Sinds 2012 trainen getalenteerde floorballmeiden uit het hele land samen in zogeheten 
districtstrainingen, om vanuit hun clubomgeving samen met andere meiden te groeien in de sport 
floorball. Uit deze districtstrainingen is in januari 2015 door de Nederlandse Floorballbond 
(NeFUB) het eerste Nationaal U17-Damesteam Floorball opgericht. In februari 2017 is het team 
doorgegroeid naar het eerste Nationaal U19-Damesteam Floorball.  
De 20 geselecteerde spelers (waaronder twee keepers) bevinden zich in de leeftijd van 14-18 jaar 
en komen vanuit diverse floorballverenigingen uit heel Nederland. Het team traint eens per drie 
weken samen. Ze trainen op floorballtechnische zaken, krijgen tevens colleges over hoe ze 
gezond leven/ sporten, welke rol het mentale aspect speelt, maken huiswerkopdrachten, volgen 
instructies op tijdens clubtrainingen en worden persoonlijk gecoacht door de staf. Het team wordt 
klaargestoomd voor de WK-kwalificaties van de WK-U19 dames in 2018. Meer teaminformatie op 
de laatste pagina van dit document. 
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Sponsoring 
 
We hebben interessante mogelijkheden voor sponsoren om zich aan ons te binden. De 
belangrijkste is ons nieuwe ZONE-tenue. Dit wordt in de zomer van 2017 gemaakt, per speelster 
in drievoud: een oranje-zwart thuistenue, een wit uittenue en een zwart trainingsshirt. Op al die 
shirts (en de broekjes van de twee wedstrijdtenues) kunnen we meerdere bedrijfsnamen of -logo’s 
plaatsen. Daarnaast is er nog een goalieshirt dat bedrukt kan worden met logo. 
 
Naast het tenue hebben we ook drie online kanalen waarop we onze berichten en foto’s plaatsen: 
Facebook, Instagram en deze website. Met honderden volgers en gemiddeld meer dan duizend 
views per post zijn hierop tal van mogelijkheden om jouw bedrijfsnaam in de spotlights te zetten.  

 

 

 
Tenue veldspelers 
Drievoudig: thuis-, uit- en trainingstenue. Er zullen voor 
ongeveer 20 speelsters tenues gemaakt worden. 
 
S1: Logo op de linkerarm 
Als enige sponsor op de linkerarm van de drie shirts. 
Kosten: € 1.000,- 
 
S2: Logo op voor- of achterzijde shirt 
Met mogelijk andere sponsoren op voor- of achterzijde 
van drie shirts. 
Kosten: € 500,- 
 
B1: Logo op broekje 
Aan de voorzijde van het broekje is ruimte voor  
Kosten: € 300,- 

 
Tenue goalie 

Zie hiernaast →  
 
G1: Logo op de voorzijde van het goalieshirt 
Kosten: € 400,- 
 
G2: Logo op de achterzijde van het goalieshirt 
Kosten: € 200,- 
 

 
 

Trainingspak 

Het trainingspak is voor ons nog optioneel. Wanneer 
we voldoende sponsoren vinden om ruim 23 
trainingspakken inclusief logobedrukking te kunnen 
bekostigen dan zal dit pak (jack en broek) worden 
aangeschaft. 
 
P1: Logo op voor-, of achterzijde of arm 
Kosten: € 250,- 
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Website 
→ floorballmeiden.nl 
 
W1: Logoplaatsing 
Logo inclusief link naar website 
naar keuze. 
Plek: zijbalk, onder de laatste vijf 
nieuwsberichten (op elke pagina 
is deze zijbalk zichtbaar). 
Het is mogelijk dat hier ook 
andere sponsoren staan. 
Looptijd: 6 maanden 
Kosten: € 200,- 
 
W2: Vermelding in berichten 
Tekst/logo/websitelink wordt als 
footer bij elk nieuwsbericht 
geplaatst 
Het is mogelijk dat hier ook  
andere sponsoren staan.  
Looptijd: 6 maanden 
Kosten: € 150,-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook 
→ fb.me/floorballmeiden 
 
F1: Omslagfoto  
Logo wordt opgenomen in 
omslagfoto bovenaan de pagina. 
Grootte nader te bepalen. 
Het is mogelijk dat hier ook 
andere sponsoren staan.  
Looptijd: 6 maanden 
Kosten: € 200,- 
 
F2: Vermelding in berichten 
In elk facebookbericht van het 
team wordt onderaan het bericht 
een kort sponsor-tekstje + link 
geplaatst. Dit zijn er heel wat zijn 
gezien het kwalificatietoernooi dat 
eraan komt. Het gros van de 
berichten is Nederlandstalig, 
maar wellicht plaatsen we zo nu 
en dan een Engelse tussendoor. 
 
Daarbij wordt gedurende de 
looptijd tweemaal een bericht 
over de sponsor geplaatst: 
1. Bij aangaan overeenkomst 
plaatsen we een apart bericht 
over de sponsor met link naar 
keuze (tekst graag aanleveren, 
dan maken wij daar een eigen 
bericht van dat we voor plaatsen 
nog zullen afstemmen.) 
2. Op een moment naar keuze in 
2017 binnen de looptijd van de 
overeenkomst. 
 
Looptijd: 6 maanden 
Kosten: € 500,- 

Instagram  
→ @floorballmeiden 
 
I1: Vermelding in berichten 
Vermelding van bedrijfsnaam/url 
(die is alleen niet klikbaar in 
berichten bij foto's) of tag (wel 
klikbaar) onderaan elk bericht dat 
we plaatsen. Bv "Gesponsord 
door (naam sponsor)" / "Bezoek 
onze sponsor (website sponsor)" 
/ eigen invulling, lever maar aan :) 
Looptijd: 6 maanden 
Kosten: € 200,-  
 
I2: Biolink 
Link in onze floorballmeiden-bio 
leidt naar onze website na eerst 
logo en link van sponsor getoond 
te hebben. 
Looptijd: 6 maanden 
Kosten: € 200,- 
 
I3: Maandafbeelding 
Elke maand een instagram-post 
vanuit onze sponsor. Een 
advertentie in onze 
instagram-timeline. 
Looptijd: 6 maanden (zes 
afbeeldingen dus). 
Kosten: € 400,- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsormogelijkheden 2017 Nationaal U19-Damesteam Floorball | Pagina 3 van 4 

https://fb.me/floorballmeiden


 

U19-traject  
 
Naast de reguliere trainingen speelt het team oefenwedstrijden en zijn de speelsters in allerlei 
commissies (zogenoemde “meidenbendes”) actief om samen een geweldig team/ traject te 
bouwen. Tijdens het traject wordt intensief en persoonsgericht op technisch, tactisch, fysiek en 
mentaal gebied getraind. Gebalanceerd trainen/ leven om een optimaal resultaat neer te zetten 
tijdens de kwalificaties. Het team vertrekt op 6 september 2017 naar Oostenrijk met als doel 
kwalificeren voor het WK-U19 dat in mei 2018 gehouden wordt. 
 

Investering  
 
De kosten met het gehele traject worden opgebracht door de (ouders van) spelers zelf. Hierbij valt 
te denken aan een investering van €1000,- per speler voor de duur van een kalenderjaar.  
 

Doelstellingen  
 
Met de oprichting van nationale jong-oranje-teams wordt beoogd dat de spelers:  

● Betere floorballspelers worden  
● Zich ontwikkelen als professionele sporters  
● Enthousiast blijven over floorball  
● Uiteindelijk een goede aansluiting vinden bij het Nationaal Damesteam Floorball  
● Ambassadeurs van de sport floorball blijven/ worden  

 

Staf  
 
Het Nationaal U19-Damesteam staat onder leiding van:  

● Simone Talla - Bondscoach, voormalig speler Nationaal Damesteam 
● Iris Stokman - Coach, voormalig speler Nationaal Damesteam  
● Maaike Moes - Coach, huidige speler Nationaal Damesteam 
● Meindert Hart - Teammanager, voormalig voorzitter UFC Utrecht Floorball 

 
De staf draagt zorg voor het opzetten en uitvoeren van het U19-traject, waarbij zij op zorgvuldige 
wijze begeleiding en ondersteuning biedt bij de ontwikkeling van de speelsters tot krachtige 
floorball-beoefenaars.  
 

Wat is floorball?  
 
Floorball is een soort combinatie van zaal- en ijshockey. Het heeft de Olympische erkenning en 
groeit wereldwijd, zowel bij de jeugd als bij senioren.  
Verdere uitleg? Bekijk de film op bit.ly/1IWCQT8 
 

Contact 
 
Het team is te bereiken via U19damesteam@nefub.nl en 06-28929656 (teammanager). Onze 
website is te vinden op www.floorballmeiden.nl.  
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