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Het Plus pakket Fortuna ’54 biedt u de gelegenheid om topsport vrouwen en meisjes 

voetbal, talenten ontwikkeling jeugd zaal/veldvoetbal laagdrempelig te ondersteunen 

en door te ontwikkelen. Door uw bijdrage is de Stichting Fortuna ’54 in staat de 

volgende pijlers te verwezenlijken, te weten: 

1. Top sport Limburg vrouwen/meisjes voetbal Fortuna’54. Ambitie is doordringen 

tot het hoogste niveau van Nederland, de Eredivisie. 

2. Goede doelen/MVO (jaarmarkten, jeugdactiviteiten), 

betrokkenheid/ondersteunen mensen met beperking, ondersteunen G-voetbal. 

Op termijn uitbreiding naar andere takken van (individuele) topsport, zoals 

bijvoorbeeld triatlon. 

3. Ondersteunen talenten ontwikkeling jeugd (meisjes/jongens) veldvoetbal. 

4. Ondersteunen talenten ontwikkeling jeugd (meisjes/jongens) zaalvoetbal. 

 

Wat kost het u? 

 Voor slechts €75,= kunt u laagdrempelig instappen in Fortuna ’54. Vanaf 

€100,= heeft u al een compleet sponsorpakket met een advertentie van uw 

bedrijf in ons schitterende  magazine. Wat krijgt u hiervoor terug? 

 Uw bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan een sterk groeiende sport, vrouwen 

voetbal op het hoogst haalbare niveau. 

 Uw bedrijfsnaam wordt gepromoot bij MVO activiteiten van de bovenstaande 

Fortuna ‘54 pijlers. 

 Naamsvermelding op de website van Fortuna54.com 

 Naamsvermelding met logo in het Fortuna ‘54 magazine. 

 Vanaf plus pakket 2 heeft u ook mede eigenaarschap met stemrecht in de 

algemene jaarvergadering. Tevens bent u lid van vereniging Fortuna ’54. 

 Uw bedrijfsnaam wordt gepresenteerd op het sponsorbord tijdens diverse 

jaarmarkten in de regio o.a. braderie Oud Geleen.  
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Totaal € 75 € 100 € 150 € 200 € 350 

sponsor certificaat      x x x 

stemrecht- mede eigenaarschap       x x 

magazine           

advertentie achtste pagina A4   x       

advertentie kwart pagina A4     x     

advertentie halve pagina A4       x   

advertentie hele pagina A4         x 

Website           

vermelding sponsorlijst X x x x   

vermelding hoofdpagina         X 

jaarmarkt           

vermelding op reclame bord     x x x 

Overige           

ontvangst diverse exemplaren x x x x x 

            

 

 

Adverteren in Fortuna ’54 magazine 
 

   
 

magazine         

Vermelding achtste pagina € 75,=       

vermelding kwart pagina   € 125,=     

vermelding halve pagina     € 175,=   

vermelding hele pagina (uitgezonderd  kaft)       €300,= 

 


