


De 100 voorbij en vol plannen en ambities!
U wilt daar toch ook deel van uitmaken?

Graag stellen we u voor aan PH Almelo. Maar waarschijnlijk is dit niet eens nodig want PH is één van de bekendste sportclubs 
van Almelo en omstreken. Met een lange sportieve traditie die teruggaat naar 1916, het jaar waarin de club werd opgericht, 
heeft PH momenteel zo’n 800 leden. S.v. PH Almelo is een amateur sportvereniging, die met een correcte begeleiding, inzet, 
spelplezier en sportief gedrag al haar leden een maximaal haalbare sportieve prestatie wil laten bereiken. Het is een unieke plek 
waar iedere week voetbal, golf en darts vol enthousiasme wordt beoefend door heren en steeds meer dames. Na ons 100-jarig 
jubileum in 2016 kijken we graag vooruit, want er staat een stevig fundament voor nog eens honderd jaar sportplezier.

PH Almelo is er voor iedereen. 

Sportieve prestaties, daar gaat het om bij PH. Maar we 
realiseren ons dat niet iedereen het niveau kan halen van het 
eerste team. Toch wil PH een club zijn voor sporters op ieder 
niveau. Daarom hebben we breedtesportbeleid ontwikkeld 
waardoor alle leden van PH de aandacht krijgen die ze 
verdienen. 

Voor ons is iedereen even belangrijk en dat wordt al snel 
duidelijk wanneer je alle jeugdteams ziet voetballen in prachtige 
tenues, voorzien van dezelfde sponsornamen. Maar ook als 
het gaat om de begeleiding en training van de teams zorgen 
we ervoor dat alle teams de ondersteuning krijgen die ze 
verdienen. Als erkend leerbedrijf kan PH bovendien studenten 
van het CIOS stageplekken aanbieden. 

Van deze extra kennis en ervaring profiteert de hele club. Met 
een eigentijds jeugdbeleid, een professioneel opgetuigde 
organisatie en uitstekende faciliteiten is PH een aantrekkelijke 
club voor jonge, ambitieuze trainers en scheidsrechters. 
De club is trots op haar schitterende accommodatie met 
3 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld. 

PH Almelo is de maatschappij. 

Als je wekelijks duizenden sporters en hun familieleden mag 
begroeten, heb je een maatschappelijke functie die niet te 
onderschatten is. Bij PH zijn we ons dat terdege bewust. 
Intussen werken we samen met maatschappelijke partners 
zoals onderwijsinstellingen, sociale organisaties, gemeenten, 
zorginstellingen en paramedische disciplines. 
De maatschappelijke betrokkenheid voor en binnen de 
wijk werpt steeds meer haar vruchten af. 

De jeugd van zowel jongens als meisjes heeft de 
toekomst – zeker bij PH Almelo.

PH heeft al vele jaren een beleid dat gericht is op het zelf 
opleiden van topvoetballers. Bekende namen als Wout Brama 
nu en meer in het verleden Brian van Loo, Jeffrey de Visscher 
en Manuel Sanchez Torres komen voort uit de PH-opleiding. 
Daarnaast voetballen er in de hoge klassen amateurvoetbal 
spelers die bij PH hun opleiding hebben gehad. 
In samenwerking met onze hoofdsponsor ING zet PH zich in 
voor de ontwikkeling van het damesvoetbal. We zijn er trots 
op dat ook het eerste dames talent een plek heeft gevonden 
in de jeugdselectie van Fc Twente. We kunnen zonder te 

overdrijven stellen dat de jeugdopleiding bij PH tot de beste 
in de regio behoort. Hierdoor vindt u onze jeugdselectieteams 
dan ook altijd in de hoogste regionen. 

PH zoekt sponsoren.

Om het niveau ook in de toekomst te kunnen blijven 
waarborgen, zijn we op zoek naar sponsoren die samen 
met PH het voetbal in Almelo een uitstekende toekomst 
willen geven. 

Wat heeft PH sponsoren te bieden?

Vanzelfsprekend hebben we geen skybox op ons sportpark 
De Veenelanden, maar we hebben u als (potentiële) 
sponsor wel veel te bieden. Kom in contact met meer dan 800 
leden, supporters, mede-sponsoren van PH en hun sociale 
omgeving via allerlei communicatiemiddelen zoals de sociale 
media, reclameborden en –doeken rondom het hoofdveld en 
de bijvelden, interactieve advertenties, de sponsornieuwsbrief 
en webvertising op de veel bezochte website www.phalmelo.
nl. Daarnaast is het mogelijk verschillende teams van PH te 
sponsoren via kleding-reclame en sporttassen. Uiteraard 
ontmoet u mede-sponsoren op onze jaarlijkse sponsoravond 
als ook de diverse netwerkbijeenkomsten in eigen huis van 
onze sponsoren waar u contacten legt die voor u als 
ondernemer aantrekkelijk zijn!

Sponsorpakketten. 

Voor iedere sponsor heeft PH een passend pakket. 
Van Starter-, Lollipop-, Winner- tot Sterpakket, er is altijd een 
pakket dat bij u past. Al naar gelang uw wensen kunt u kle- 
dingsponsor zijn voor het tenue dan wel voor de trainings- 
pakken, de sporttassen of de wedstrijdballen. Adverteren 
wordt gefaciliteerd via onze sociale media en onze website 
www.phalmelo.nl, dat tot de best bezochte sport-sites van 
Almelo e.o. behoort. Vanzelfsprekend kunnen we ook maat-
werk voor u leveren. In onderstaand overzicht ziet u welk 
pakket het best bij u past. Steun de jeugd van PH en word 
vandaag nog sponsor. Welke mogelijkheid van sponsoring u 
ook aangrijpt, u helpt altijd de toekomst van PH. En als toe-
komstgerichte ondernemer weet u als geen ander dat de 
jeugd de toekomst heeft. 

Word daarom nu sponsor van PH !



A+ locaties A locaties B locaties

Eenmalige aanmaakkosten*: 
logo in voldoende groot PDF- of EPS-bestand aangedragen door de sponsor. 

Bord: 
vanaf € 175 en dubbelzijdig doek: vanaf € 50

Contractduur**: 
na contractduur tot wederopzegging.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW
PH Almelo biedt diverse andere mogelijkheden voor sponsoring zoals kleding (trainingspakken, 
inloopshirts, etc.), voetbaltassen, wedstrijdbal, reclamemeldingen via de website en sociale media, etc. 

Voor meer vragen of speciale wensen wordt uiteraard met u meegedacht: sponsoring@phalmelo.nl of 
0546-862775.  

Sponsorpakketten: Starter Winner Ster Lollipop

Bedrag per jaar/seizoen: € 250 € 500 € 1.000 € 350

Bord/doekreclame B-locatie*: •   

Bord/doekreclame A-locatie*:  •  •

Bord/doekreclame A+-locatie*:   • 

Sponsoravond:  • • • •

Vermelding met link website: • • • •

Banner met logo en link website:   •

Bedrijfspresentatie sociale media:   • 

Sponsornieuwsbrief: • • • •

Contractduur per jaar/seizoen**: 3 3 3 4



info@phalmelo.nl
sponsoring@phalmelo.nl

0546 - 86 27 75

www.phalmelo.nl

Veenlandenweg 34
7608 HB Almelo

Postbus 868
7600 AW Almelo

Ontwerp & Druk: Herman Media


