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SV Orion,
iedereen een ster
‘Van 8 tot 88 jaar’ stond er vroeger op een populaire spellendoos. Die sticker past ook bij
SV Orion. Of beter nog: ‘Van 4 tot 88 jaar’. Kijk naar onze dartelende mini’s in hun Champions
League. En zie het tijdloze plezier waarmee onze Old Stars het Walking Football beoefenen.
Ons ideaal van een ‘leven lang voetbal’ brengen we in de praktijk.

SV Orion
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•

Grootste voetbalclub van Nijmegen

•

Ruim 1.500 leden, waarvan ± 900
jeugdleden

Lokale Jeugdopleiding certificering
en Top amateurvereniging status
KNVB

•

Sinds 19 september 1938

•

•

•

Meer dan 100.000 bezoekers per jaar
op Sportpark Mariënbosch

Nominatie Beste Jeugdopleiding
Nederlands Amateurvoetbal 2018

•

Convenantclub van PSV

•

1e team mannen (H1) 1e Klasse
District Oost, 1e team vrouwen (VR1)
1e Klasse KNVB

Als bestuur en voetballiefhebbers juichen we
dat uiteraard van harte toe. Orion is de grootste
voetbalclub van Nijmegen. Maar van groter
belang is dat we de ‘breedste’ vereniging uit de
omgeving zijn. Een club met vele dwarsverbanden. Waar leerlingen van Talita Koemi
drie keer per week leren een accommodatie
schoon te houden, scholieren van het ROC op
woensdagmiddag trainingen verzorgen en
HAN-studenten onderzoek doen naar tal van
thema’s in ons verenigingsleven. Waar kwetsbare mensen via Stichting Life Goals de draad
van hun leven op sportieve wijze weer oppakken
en de buitenschoolse opvang ons clubhuis en
de velden optimaal benut. Waar de vijfenveertig-plussers het 7 tegen 7 hebben ontdekt. Waar
de meidenafdeling groeit en bloeit, zaalvoetbalteams actief zijn en onze accommodatie in de
zomer zelfs tot golfcourse voor het voetgolf
wordt omgebouwd!

teams duidelijk uit. In 2018 kreeg onze jeugdopleiding van de KNVB een nominatie voor de
Rinus Michels-Award voor Beste Jeugdopleiding
Amateurclubs van Nederland. Een mooie
kweekvijver om de eerste seniorenteams
jaarlijks van vers bloed te voorzien.

Naast de ruimte voor recreatieve sport, spreken
we ook de sportieve ambities voor onze hoogste

Bestuur SV Orion

SV Orion is een club waar men graag bij hoort.
Dat blijkt ook uit de geografische spreiding van
onze leden over heel Nijmegen en omliggende
gemeenten. Dat is voor onze sponsors een
aantrekkelijke wetenschap. Deze brochure geeft
u een indruk van onze vereniging. En laat zien
dat er voor iedere ondernemer een passend
pakket is, om zich te verbinden aan onze mooie
club. Onze sponsorcommissie helpt u graag bij
een oplossing op maat.
Bij SV Orion is ‘iedereen een ster’, ook de
sponsors!
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Word sponsor
Wilt u de zichtbaarheid van uw bedrijf vergroten onder een interessante Nijmeegse doelgroep? Of
heeft u geen bedrijf, maar draagt u de club een warm hart toe? Word dan Stersponsor of lid van de
Vrienden van Orion!
Sponsorbijdragen zijn hard nodig om leuke activiteiten te organiseren voor jong en oud. Zonder
sponsorinkomsten en de inzet van onze vele vrijwilligers kan Orion niet bestaan. Met uw sponsoring
draagt u bij aan het beheer en onderhoud van onze accommodatie en materialen. Maar maakt u ook
vele sportieve en gezellige evenementen mogelijk.
SV Orion heeft sponsormogelijkheden voor iedereen en voor elk budget. Kijk op www.sv-orion.nl/
sponsoring voor meer informatie. Van reclamebord langs het veld en lidmaatschap van de Sterrenclub
tot shirtsponsor of maatschappelijk partner. De sponsorpiramide is als volgt opgebouwd op basis van
een jaarlijkse bijdrage:
1 Ster: € 100 tot € 250 (‘Vrienden van Orion’)
2 Sterren: van € 250 tot € 500
3 Sterren: van € 500 tot € 1.000
4 Sterren: vanaf € 1.000
De sponsors zijn zichtbaar op het sponsorbord in het clubhuis, op de website en in onze gedrukte
uitingen. De 4-Sterrensponsors komen bovendien prominent met logo in alle eigen communicatiemiddelen van de club en hebben diverse privileges die we in onderling overleg overeenkomen. Zo
bereikt uw merk een groot publiek.

Met ruim 100.000 bezoekers per jaar en vele
sportieve en sociale evenementen is ons mooie
Sportpark Mariënbosch in Nijmegen Oost een
trekpleister voor een brede doelgroep
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Foto: Rob Koppers Fotograaf
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Exposure
SV Orion biedt diverse mogelijkheden om uw bedrijf in de kijker te plaatsen. Dat varieert van
permanente zichtbaarheid langs één van onze velden tot en met actiematige campagnes via de
digitale kanalen.

Reclameborden

Wilt u dat uw bedrijf altijd zichtbaar is, ook als het
1e elftal van Orion niet speelt? Kies dan voor een
vast reclamebord langs het hoofdveld op
Sportpark Mariënbosch. Richt uw bedrijf zich meer
op een jeugdige doelgroep en hun ouders? Denk
dan eens aan reclamebord langs het
pupillenveld. Maar ook rondom de andere velden
zijn er genoeg opties om altijd in beeld te zijn.
Daarnaast is het mogelijk om uw naam aan een
veld of aan de hoofdtribune te verbinden.

Kledingsponsoring

Wilt u uw naam verbinden aan een specifiek
elftal? Dan is kledingsponsoring van één van onze
seniorenelftallen wellicht iets voor u. Uw logo op
borst, rug of mouw? Op het wedstrijdtenue of juist op het trainingspak of -tenue?
Informeert u eens naar de mogelijkheden.

Website, Club TV en App

“De sponsoring van Orion draagt bij aan onze naamsbekendheid onder
een interessante doelgroep. Daarnaast is het mooi dat we hiermee een
steentje bijdragen aan de maatschappelijke rol van de club.”
Rolf Zegger,
Kolmeijer makelaars & taxateurs Nijmegen
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Met 6.000 unieke bezoekers per maand, ruim 500
unieke bezoeken (sessies) per dag en
dagelijks ruim 1.600 paginaweergaven, is de
website van Orion een druk bezochte plek.
Bedenkt u eens hoe vaak uw logo bij deze
bezoekers op het netvlies komt. We hebben
een speciale sponsorpagina, maar ook een
wisselende logocarrousel op de homepage. In ons
clubhuis en bij de ingang hangen grote led-schermen. Hierop zijn tijdens wedstrijddagen de logo’s

van onze sponsors zichtbaar én is het mogelijk
een reclame-uiting weer te geven. Bent u
4-sterrensponsor of meer? Dan krijgt u ook een
plek in de App van Voetbal.nl. Uw bedrijfslogo
wordt daar elke maand 2.500 keer bekeken.

E-nieuwsbrief en social media

Vijf keer per jaar verzendt Orion een e-nieuwsbrief
naar bijna 2.000 abonnees. Daarin reserveren
we ruimte voor een interview of artikel met onze
sponsors. Maar het is ook mogelijk om uw logo
of een banner met link naar uw website in de
nieuwsbrief op te nemen. Via onze sociale mediakanalen zoals Facebook (1.000+), Twitter (1.200+)
en Instagram (650+) bereiken we vele volgers.
Ook hier kunnen we uw boodschap verspreiden.

Evenementen

Orion organiseert jaarlijks vele speciale
evenementen. Bijvoorbeeld het regionaal
bekende en populaire Marnix van Heusdentoernooi, een driedaags Footgolf-toernooi,
diverse sportclinics onder leiding van prominente
sporters, een Klaverjasdrive, de Kerstbingo, een
Darttoernooi, het Meidentoernooi, diverse voetbalkampen, te veel om op te noemen. Deze
evenementen dragen bij aan de sociale verbinding in de samenleving én binnen de club. Ze zijn
vaak mogelijk dankzij de ondersteuning van lokale
sponsors. Eénmalig of terugkerend. Informeert u
eens welk evenement bij uw bedrijf past.
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Maatschappelijk
partner
Naast voetbal heeft SV Orion ook een maatschappelijke taak. Zo ondersteunen wij diverse
projecten en vormt ons Sportpark Mariënbosch een fijne thuisbasis voor verschillende
doelgroepen.
•

•

“Een voetbalvereniging draagt bij aan sociale
verbinding en heeft naast een sportieve,
ook een maatschappelijke rol.”
Ad Frik,
Erevoorzitter
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Stichting Life Goals maakt het in samenwerking met Orion en RIBW Nijmegen &
Rivierland – een organisatie voor begeleid
wonen – voor kwetsbare mensen mogelijk
om onder begeleiding een sportprogramma
te volgen. Bewegen draagt bij aan het herstel van deze mensen. Sport brengt mensen
bij elkaar, zorgt voor discipline en plezier.
Old Stars is Walking Football voor 60+’ers,
zodat zij ook op latere leeftijd sociaal en
sportief bezig kunnen blijven.

•

Leerlingen van Talita Koemi – een school
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen van
4 t/m 18 jaar – gebruiken de accommodatie
van Orion als leer-werkplek.

•

Buitenschoolse opvang Oberon gebruikt
als sport-bso de accommodatie en sportvelden van Orion als thuisbasis. Zo wordt

ook buiten trainings- en wedstrijdtijden ons
sportpark optimaal benut!
•

Nijmegen mag de EuroGames 2022
organiseren. De EuroGames is een groot
sportevenement voor iedereen en specifiek
voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, interseksuelen en transgenders. De
voetbalwedstrijden vinden plaats op het
sportpark van SV Orion.

•

Orion is één van de vier clubs in Nederland
die binnen het project ‘Gelijke Kansen’
samen met de KNVB op zoek gaan naar
een ander opleidingsmodel voor de jeugd.
Een model waarin alle jeugdvoetballers op
langere termijn gelijkere kansen krijgen om
zich optimaal te ontwikkelen als voetballer
en plezier te beleven aan deze prachtige
sport. Dit sluit volledig aan bij de pay-off
van SV Orion: iedereen een ster!
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SV Orion
Sportpark Mariënbosch
Nijmeegsebaan 143
6525 DX Nijmegen

www.facebook.com/orionnijmegen

T: 024 – 360 61 02
E: info@sv-orion.nl
W: www.sv-orion.nl

twitter.com/svorionnijmegen

www.instagram.com/svorionnijmegen

www.youtube.com/svorionnijmegen

