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FEYENOORD FUTSAL
Als topsportvereniging geniet Feyenoord Futsal de nodige aandacht. Neem daarbij de sportie-
ve topprestaties en maatschappelijke betrokkenheid en u zult begrijpen waarom de vereniging 
per maand meer dan 500.000 Rotterdammers bereikt. Niet alleen de wedstrijden worden in het 
Topsportcentrum goed bezocht, maar ook online worden wij minimaal 3 keer meer bekeken dan 
wedstrijden van andere zaalvoetbalverenigingen uit de regio!

Op feyenoordfutsal.nl vinden fans en geïnteresseerden het laatste nieuws, interviews, wedstrijd-
verslagen en veel meer. Veel toonaangevende zaalvoetbalsites en regionale maar ook landelijk 
media nemen het nieuws van de vereniging over. De website wordt door veel media gezien als 
een aanvulling op het succes van de vereniging. Dit zorgt ervoor dat Feyenoord Futsal wekelijks 
in de media te vinden is.

Doordat de vereniging bestaat uit spelers uit verschillende hoeken van de regio, is binnen de 
vereniging een ontspannen en respectvolle sfeer ontstaan. Deze sfeer probeert de vereniging te 
versterken en over te brengen op haar leden en hun omgeving. 

Voor Feyenoord Futsal staan de volgende kernpunten hoog in het vaandel:
• Alle Rotterdammers de mogelijkheid zaalvoetbal te spelen
• Respect voor anderen
• Kansen creëren

Feyenoord Futsal beschikt over een groot aantal instrumenten om uw communicatie doelstellin-
gen te helpen realiseren.

Graag komen wij met u in contact om de mogelijkheden te bespreken.

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Deze brochure beschrijft de belangrijkste sponsormogelijkheden bij Feyenoord Futsal, maar is 
zeker niet uitputtend. Uw ideeën en suggesties zijn meer dan welkom.

Een kleine greep uit onze sponsormogelijkheden:

Hoofdsponsor
Kosten en invulling in overleg

Subsponsor
Kosten en invulling in overleg

Jeugdsponsor
Kosten en invulling in overleg

Teamsponsor d.m.v. shirt reclame
Shirts worden door Feyenoord Futsal bedrukt.
Shirts met reclame-uiting worden elke wed-
strijd en tijdens toernooien gedragen.

Boarding
Langs het veld vind u onze boarding te zien 
tijdens de wedstrijden van zowel onze heren 
als onze dames.

Sponsoring van eenmalige activiteiten zoals 
organisatie van  een toernooi of clinic.
Kosten en invulling in overleg

Banner op de website
Uw logo komt op de website

Wedstrijdbalsponsor
Als Sponsor van de Wedstrijdbal schenkt u de 
wedstrijdbal bij een thuiswedstrijd van de heren 
of de vrouwen. 

Sponsor een speler
Bij binnenkomst van de sporthal is het mogelijk 
om een speler of speelster te sponsoren door 
middel van een roll-up banner en hiermee een 
walk of fame te genereren.



HERENSELECTIE
Het team bestaat uit een groep met veel jonge spelers uit de regio 
Rotterdam. De ploeg zet zaalvoetbal in Rotterdam en omstreken op 
de kaart en trekt veel supporters uit de omgeving.

De doelstelling van Feyenoord Futsal heren is het meedraaien in de 
middenmoot van de eredivisie en hierbij talenten te ontwikkelen tot 
volwaardige eredivisiespelers. Doelstelling voor de toekomst is deze 
talenten binnen de vereniging te behouden en de club te ontwikke-
len naar een play-off kandidaat.

TOPSPORT

De vrouwenselectie van Feyenoord Futsal behoort tot de top van 
Nederland en speelt in de Eredivisie Vrouwen Zaalvoetbal. In sei-
zoen 2018/2019 werd de ploeg landskampioen en begin seizoen 
2019/2020 won het de Nederlandse supercup. 

In 2020 speelt de ploeg de champions league waar het zich gaat 
meten met andere topclubs van Europa uit onder andere grote zaal-
voetballanden als Spanje, Rusland, Italië en Portugal.

Enkele speelsters spelen voor het Nederlands Vrouwen 
Zaalvoetbalteam.

Feyenoord Futsal heeft twee topsportteams zowel de vrouwen als de mannen spelen op het 
hoogste niveau van Nederland. Feyenoord Futsal is de enigste vereniging in Nederland waar 
zowel de heren als de dames op het hoogste niveau de Eredivisie uitkomen.

Onze topsportteams zetten in Rotterdam zaalvoetbal op de kaart gezet. Ook de wijze, zowel bin-
nen als buiten het veld, waarop de dames zich presenteren aan de buitenwereld zorgt voor een 
goede naam. Het team straalt professionaliteit uit; strak in het pak, maar ook alle randvoorwaar-
den zijn tijdens de wedstrijden tot op de puntjes geregeld. Onze teams staan voor kwaliteit. 

VROUWENSELECTIE

Met de inkomsten uit de sponsoring kunnen wij de diverse faciliteiten die wij nodig hebben om 
op topsportniveau te acteren aanbieden. Denk hierbij aan het verzorgen van trainingen, verzor-
ging, vervoer en uiteraard de organisatie.

WAT DOEN WIJ MET DE SPONSORINKOMSTEN



Feyenoord Futsal is zeer actief bezig met het opzetten van een 
jeugdopleiding. Jongens en meiden uit Rotterdam kunnen elke 
week op zondag tussen 11:00 en 13:00++ uur trainen en/of deel-
nemen aan een wedstrijden in de persoonshal. Inmiddels nemen al 
meer dan 35 spelers en speelsters deel aan de trainingen.

Doel van de jeugdacademie is dat iedereen zich kan ontwikkelen en 
met plezier kan zaalvoetballen. Daarnaast hebben we ook al spelers 
kunnen afleveren voor richting de selectie, jong oranje en oranje.

FEYENOORD FUTSAL JEUGDACADEMIE

Feyenoord Futsal heeft meer dan 10 recreatieve teams zowel vrou-
wen als mannen uitkomend in diversen klassen. De wedstrijden 
worden meestal op maandag, woensdag of vrijdag gespeeld en 
incidenteel op dinsdag of Donderdag en in diverse sporthallen in de 
Regio.

RECREATIE

Feyenoord Futsal is een maatschappelijk betrok-
ken vereniging, welke zich zeer bewust is van 
haar signaleringsfunctie. Sportverenigingen zijn 
door hun laagdrempelige karakter steeds meer 
een belangrijke binding tussen jongeren en de 
maatschappij. Sport is hierbij in ons geval de 
bindende factor. Feyenoord Futsal traint sporters, 
maar kijkt vooral ook naar de mens achter de 
zaalvoetballer. 

Feyenoord Futsal is van mening dat door middel 
van zaalvoetbal en een persoonlijke benadering, 
jongeren een toekomst geboden kan worden met 
meer kansen. Door actief en structureel samen te 
werken met professionele partners, lukt het Fey-
enoord Futsal steeds beter om (probleem-)jonge-
ren op het rechte pad te houden en te krijgen. 

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

#MOOIEDINGENDOEN



CONTACT MET FEYENOORD FUTSAL
Heeft u vragen over de sponsormogelijkheden bij Feyenoord Futsal of
wilt u overleg over de mogelijkheden en uw wensen, neem dan s.v.p. 
contact op met de sponsorcommissie door een mail te sturen naar:
info@feyenoordfutsal.nl

Namens het bestuur en spelers/speelsters van Feyenoord Futsal alvast
hartelijk dank voor uw steun!

BUSINESS CLUB

PARTNERS

De komende periode gaat Feyenoord Futsal actief aan de slag om een Business Club op te zet-
ten. Vanaf seizoen 2020 / 2021 zal deze volledig operationeel worden.

Wordt lid van onze business club en help mee onze vereniging te laten groeien.
Als Business Partner van Feyenoord Futsal. U krijgt dan onder andere:

• 4 seizoenskaarten voor zowel de mannen als de vrouwen uitkomend in de Eredivisie
• Wekelijks een uitnodiging voor de aankomende wedstrijd(en) per e-mail
• Halve pagina (door u aangeleverd) in ons jaarmagazine
• Logovermelding op de officiële clubwebsite van Feyenoord Futsal (www.feyenoordfutsal.nl)
• Introductie als nieuwe Business Partner van Feyenoord Futsal op de website
• Vermelding in het programmaboekje met logo bij zowel de dames als de heren
• Deelname aan het Feyenoord Futsal bedrijven zaalvoetbaltoernooi met een team
• Uitnodiging voor de Business club avond die twee keer per jaar wordt georganiseerd

Wij zijn altijd op zoek naar partners die ons willen helpen met “Mooie dingen doen”.  Partners zijn 
bedrijven, andere verenigingen en instellingen die ons ondersteunen in de breedste zin van het 
woord. Partners maken ons zichtbaar, geven ons ondersteuning maken samen een eenheid. De 
doelstelling van een partner is om gezamenlijk Feyenoord Futsal, de regio en de wijk Feijenoord 
op de kaart te zetten en een steentje bij te draagen. Zowel maatschappelijk als uiteindelijk op het 
veld gaan wij “Mooie dingen doen”. 

Interesse om partner te worden van Feyenoord Futsal. Neem dan contact met ons op.

#MOOIEDINGENDOEN


