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Studentenvolleybalvereniging SKC
SKC is de studentenvolleybalvereniging van Leiden. Met ruim 270 leden is SKC tevens de grootste
binnensportvereniging voor studenten in de regio. Sinds de oprichting in 1969 worden sport en
gezelligheid perfect gecombineerd, wat te zien is aan het grote aantal activiteiten en enthousiaste leden.
Op de thuisbasis, het universitair sportcentrum in Leiden, wordt door de 23 teams die SKC rijk is,
wekelijks getraind. Daarnaast speelt SKC mee in de regionale competitie van de Nederlandse
Volleybalbond (Nevobo). Elke vrijdag worden wedstrijden gespeeld op het sportcentrum in Leiden en bij
andere verenigingen in Zuid-Holland. Naast sport is er ook veel ruimte voor gezelligheid in de vorm van
feesten, borrels, toernooien en andere activiteiten waar ook veel niet-leden aan deelnemen. Het grote
aantal activiteiten en de brede groep leden en bezoekers bieden ideale sponsormogelijkheden voor uw
bedrijf of organisatie.

Verenigingsblad, Almanak en website
Op alle thuiswedstrijdavonden geeft SKC het tribuneblad uit. Daarin staat een wekelijkse update en de
voorspellingen van de te spelen wedstrijden. Het verenigingsblad van SKC, de Touché, wordt minimaal
drie keer per jaar uitgegeven en actief onder de leden verspreid. Daarnaast is er ook de almanak die één
keer per jaar uitkomt waar alle teams, commissies en contactgegevens van de leden in staan. De
Almanak wordt het gehele jaar door leden bewaard om indien nodig informatie op te zoeken. Deze
drukwerken bieden voornamelijk de mogelijkheid om uw bedrijf onder de aandacht te brengen bij onze
leden: voornamelijk studenten en net-afgestudeerden. Dit kan door middel van advertenties tegen
verschillende tarieven, afhankelijk van de grootte van de advertentie en het gekozen medium.

Naast adverteren in de gedrukte media is het ook mogelijk om te adverteren via onze website
www.skcvolleybal.nl. Op deze manier bereikt u snel een groot aantal mensen. Daarnaast biedt deze
vorm van adverteren een grote flexibiliteit. Zo kunnen gemakkelijk verschillende advertentieformaten
gebruikt worden en kunt u grotendeels zelf bepalen waar, wanneer en hoe lang advertenties geplaatst
worden. Ook kan eenvoudig een koppeling worden aangebracht naar uw eigen website. Daarnaast
kunnen advertenties gemakkelijk tussentijds gewijzigd worden waardoor u steeds actuele aanbiedingen
en eventueel kortingsacties kunt tonen. Naast de website is er ook de mogelijk om een advertentie te
plaatsen in e-mails die tweewekelijks naar leden verzonden worden

Mocht u een tribuneblad, Touché of Almanak willen inzien is dit altijd mogelijk. Maak hiervoor vrijblijvend
een afspraak via penningmeester@skcvolleybal.nl
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Nachttoernooi
Het SKC-nachttoernooi is een jaarlijks volleybaltoernooi waarbij er tot in de vroege uurtjes gevolleybald
word. Aan populariteit geen gebrek: afgelopen jaar hebben 33 teams het nachtelijke avontuur in het USC
beleefd. Het toernooi begint in de avond met een goede warming-up, waarna de strijd begint om de
beste volleybal skills. Als afsluiting van deze sportieve nacht wordt in de vroege ochtend een ontbijt
genuttigd. Het nachttoernooi is de ideale gelegenheid om uw bedrijf onder de aandacht te brengen,
vanwege de grote belangstelling. Zo is het mogelijk te adverteren op promotiemateriaal, de website van
het Nachttoernooi of in het programmaboekje. Daarnaast kan er de nacht zelf uw eigen
promotiemateriaal worden verstrekt en kan er een banner worden opgehangen in de sporthal.

Wedstrijden, toernooien & feesten
SKC speelt elke vrijdagavond wedstrijden en organiseert regelmatig andere toernooien en feesten die
door vele leden en externen bezocht worden. Dezelfde sponsormogelijkheden zijn hier aanwezig als op
het Nachttoernooi. Tarieven zijn afhankelijk van de grote van de activiteit en de gewenste
sponsorproducten.

Teamsponsoring
Elk team van SKC komt uit in de Nevobo-competitie. Sponsoring van een team zal de naamsbekendheid
van uw bedrijf in de regio vergroten. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u uw bedrijf onder de
aandacht kunt brengen. U kunt uw bedrijfslogo laten drukken op verschillende attributen van een team,
zoals trainingspakken, tassen, inloopshirts, en bidons. Het SKC team zal elke wedstrijd gebruik maken
van de door u beschikbaar gestelde materialen. Zowel dames 1 als heren 1 hebben nog geen
teamsponsor.

El Cid en open dagen
SKC is elk jaar aanwezig tijdens de introductieweek van de Universiteit Leiden en Webster University.
Afgelopen jaar liepen drie duizend eerstejaars studenten de EL CID. Voor uw bedrijf een goede
mogelijkheid om uw naamsbekendheid te vergroten binnen de Leidse studentenwereld. SKC biedt een
aantal producten aan om u hiermee te helpen. Zo is het mogelijk uw bedrijfslogo te plaatsen op de flyer
of de poster, en kunt u advertenties plaatsen in het programmaboekje en op de EL CID-website van
SKC.

Universitair sportcentrum
Bij de entree van het hoofdgebouw (tevens de kantine) staan 8 beeldschermen die beschikbaar zijn voor
de sportverenigingen. De advertentie is elke 5 minuten 10 seconden te zien en komt dus 12 keer per uur
voorbij. Het universitair sportcentrum heeft 6460 actieve leden. Daarnaast zijn er ook veel externe
huurders en alle tegenstanders komen natuurlijk over de vloer. De advertentie heeft daardoor een totaal
bereik van 40.000 bezoekers per maand. De opbrengst van deze advertentie wordt 50/50 verdeeld over
het USC en SKC.
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Tarieven
Media
Logo in elk tribuneblad

€ 50,00

Advertentie volledige pagina Touché (3 edities, A5)

€ 100,00

Advertentie volledige pagina Almanak(A5)

€ 50,00

Logo Hoofdpagina website (300x100 pixels)*

€ 50,00

Nachttoernooi
Vermelding op website Nachttoernooi

€ 30,00

Vermelding in programmaboekje

€ 30,00

Flyer in teamtasje

€ 30,00

Uitdelen promotiemateriaal in sporthal en kantine

€ 30,00

Banner in sporthal (kan ook bij andere toernooien)

€ 60,00

Teamsponsoring
Per wedstrijdseizoen

€ 500,00

Teamkleding met logo

in overleg

El Cid
Logo op flyer

€ 30,00

Logo op poster

€ 30,00

Vermelding op SKC EL-CID-website '17

€ 30,00

Advertentie in programmaboekje

€ 60,00

Universitair sportcentrum
Narrowcasting per jaar

€ 450,00

Narrowcasting per maand

€ 50,00

Totaalpakketten (samen te stellen in overleg)

in overleg
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Contactinformatie
Geïnteresseerd?
Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met de penningmeester van
SKC via de gegevens op de achterzijde van deze brochure. Ook kunt u via de
penningmeester meer informatie krijgen over de mogelijkheden. Heeft u zelf nog
andere ideeën die niet in deze brochure staan vermeld? Neem dan ook vooral contact
op. SKC staat altijd open voor nieuwe initiatieven.

Adres
SKC Studentenvolleybal
p/a Universitair Sportcentrum
Einsteinweg 6
2333 CC Leiden
KvK
40446706
Rekeningnummer
NL92INGB0002045452
t.n.v. SKC

Online
penningmeester@skcvolleybal.nl
www.skcvolleybal.nl

