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WAT WIL MZC BEREIKEN?
MZC wil ieder lid optimaal laten genieten van de  
voetbalsport. Plezier, respect, sportiviteit én leren gaan 
daarbij hand in hand. Elk individu – ongeacht de voetbal
capaciteiten – kan bij MZC groeien als individuele  
voetballer en als teamspeler. 

MZC streeft ernaar om met de selectieteams op een zo  
hoog mogelijk niveau te presteren. Dit aan de hand van 
gediplomeerde trainers. Het eerste elftal van de heren en  
de vrouwen zijn de paradepaardjes van de club. Bijna alle 
spelers van de eerste elftallen hebben de eigen jeugd
afdeling doorlopen. 

WAAROM IS UW SPONSORING  
ZO BELANGRIJK?

Met sponsoring helpt u MZC bij het realiseren van haar 
doelstellingen. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, is meer 
dan welkom en wordt zeer gewaardeerd.

WAT KAN SPONSORING  VOOR U BETEKENEN?
Via sponsoring kunt u uw bedrijf op een sympathieke 
manier onder de aandacht brengen en toont u uw maat
schappelijke betrokkenheid. Bovendien zijn elke week 
honderden mensen actief  bij MZC, zoals voetballers, 
vrijwilligers, supporters, familieleden en collega 
ondernemers. Dit biedt volop mogelijkheden om nieuwe 
klanten, partners of leveranciers enthousiast voor uw  
onderneming te maken. 

Sportvereniging MZC’11, kortweg MZC, is de grootste sportclub van Schouwen-Duiveland.  
In 2011 bundelden v.v. Zierikzee en v.v. Mevo hun krachten. Zo groeide fusieclub MZC uit  
tot een sterke vereniging die in alle leeftijdscategorieën, zowel bij de heren als de dames,  
uitgebreid is vertegenwoordigd. 

SPONSORPAKKETTEN
startpakket

Looptijd: 3 seizoenen
1e seizoen: ¤ 325 
2e seizoen: ¤ 150
3e seizoen: ¤ 150

Naamsvermelding op  
www.mzc11.nl

Naamsvermelding  
Presentatiegids

Uitnodiging voor  
businessmeetings MZC  

(1 persoon)         
 

3 meter boarding  
hoofdveld 

–

startpakket  
plus

Looptijd: 3 seizoenen
1e seizoen: ¤ 395 
2e seizoen: ¤ 260
3e seizoen: ¤ 260

Bedrijfslogo op  
www.mzc11.nl

Naamsvermelding  
Presentatiegids

Uitnodiging voor  
businessmeetings MZC 

(1 persoon)

3 meter boarding 
hoofdveld

Advertentie Presentatiegids 
(1/6 pagina)

businessclub- 
pakket

Looptijd: 3 seizoenen
1e seizoen: ¤ 415
2e seizoen: ¤ 300
3e seizoen: ¤ 300

Bedrijfslogo op  
www.mzc11.nl

Naamsvermelding  
Presentatiegids

Uitnodiging voor  
businessmeetings MZC  

(1 persoon)

3 meter boarding
hoofdveld

Advertentie Presentatiegids 
(1/4 pagina)

businessclub- 
pakket xl

Looptijd: 3 seizoenen
 1e seizoen: ¤ 530
2e seizoen: ¤ 340
3e seizoen: ¤ 340

Bedrijfslogo op website 
www.mzc11.nl

Naamsvermelding 
Presentatiegids

Uitnodiging voor  
businessmeetings MZC  

(2 personen)

6 meter boarding
hoofdveld

Advertentie Presentatiegids 
(1/4 pagina)

exposure- 
pakket 

senioren & 
jo19

Looptijd: 3 seizoenen
1e seizoen: ¤ 750 
2e seizoen: ¤ 600
3e seizoen: ¤ 600

 Shirtreclame

Bedrijfslogo op  
www.mzc11.nl

Naamsvermelding 
Presentatiegids       

 
 Uitnodiging voor  

businessmeetings 
MZC 

(4 personen)

exposure- 
pakket  

junioren  
j013 t/m j017

Looptijd: 3 seizoenen
1e seizoen: ¤ 600 
2e seizoen: ¤ 450
3e seizoen: ¤ 450

Shirtreclame

Bedrijfslogo op  
www.mzc11.nl

Naamsvermelding 
Presentatiegids       

 
 Uitnodiging voor  

businessmeetings 
MZC

(3 personen)

exposure- 
pakket

pupillen
j011 t/m j012

Looptijd: 3 seizoenen
1e seizoen: ¤ 350
2e seizoen: ¤ 200
3e seizoen: ¤ 200

Shirtreclame

Bedrijfslogo op  
www.mzc11.nl

Naamsvermelding 
Presentatiegids       

 
 Uitnodiging voor  

businessmeetings 
MZC

(2 personen)

exposure- 
pakket

pupillen
j09 t/m j010

Looptijd: 3 seizoenen
1e seizoen: ¤ 300
2e seizoen: ¤ 150
3e seizoen: ¤ 150 

Shirtreclame

Bedrijfslogo op  
www.mzc11.nl

Naamsvermelding 
Presentatiegids       

 
 Uitnodiging voor  

businessmeetings 
MZC

(2 personen)

exposure- 
pakket

pupillen
j07 t/m j08

Looptijd: 3 seizoenen
1e seizoen: ¤ 250
2e seizoen: ¤ 100
3e seizoen: ¤ 100

Shirtreclame

Bedrijfslogo op  
www.mzc11.nl

Naamsvermelding 
Presentatiegids       

 
 Uitnodiging voor  

businessmeetings 
MZC

(2 personen)

Bedragen zijn inclusief bord-,druk-, print- en aanmaakkosten; en exclusief btw. Bedragen zijn exclusief btw.

MZC biedt diverse sponsorpakketten aan, maar uiteraard kan de vorm van sponsoring worden afgestemd 
op uw specifieke wensen. Wij informeren u graag hierover.


