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‘SC Leeuwen’ is opgericht op 1 juni 1961 en sindsdien een bloeiende voetbalvereniging.
De
kvk: 535940100000
vereniging heeft op dit moment 350 leden en een 90 tal vrijwilligers en bestaat uit vele senioren- en
jeugdteams. De jeugd leiden we zelf op en krijgt daarom speciale aandacht. Immers, wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst.
De afgelopen jaren heeft SC Leeuwen een enorme groei doorgemaakt. Niet alleen wat betreft het
aantal leden, maar ook zeker wat betreft de faciliteiten op onze accommodatie. Het afgelopen jaar
hebben wij een nieuwe kantine gerealiseerd, nadat de oude kantine, zoals u wellicht weet, door een
grote brand compleet in de as was gelegd. Op dit moment bloeit de vereniging als nooit te voren. We
zijn op dit moment helaas zelfs genoodzaakt om te werken met wachtlijsten voor wat betreft
jeugdleden in bepaalde leeftijdscategorieën. Ons streven voor de komende jaren is dan ook om onze
accommodatie verder te verbeteren, zodat we de deur voor iedereen open kunnen blijven houden.
SC Leeuwen kan echter – zoals helaas zoveel verenigingen tegenwoordig – niet functioneren zonder
sponsorbijdragen. Contributie en horeca-inkomsten blijken niet voldoende en steun vanuit het
bedrijfsleven is dan ook onontbeerlijk. SC Leeuwen is continu op zoek naar interessante partners die
de vereniging een warm hart toedragen.
Sinds 1974 is SC Leeuwen gevestigd in het sportpark Loyveld aan de Loyveldweg 13 in Roermond.
Tot 1997 was het een gemeentelijk sportpark, maar sinds 1 januari 1997 is Sportpark Loyveld
geprivatiseerd en volledig in eigendom van de vereniging. Mede hierdoor komen alle kosten voor
onderhoud nu ten laste van de voetbalvereniging.
Door middel van sponsoring steunt u SC Leeuwen bij het realiseren van haar prestatieve, recreatieve
en accommodatiedoelstellingen. U helpt onder meer de jeugdopleiding in stand te houden en te
verbeteren met goede faciliteiten. Bovendien laat u als ondernemer uw maatschappelijke
betrokkenheid zien. Het moge duidelijk zijn dat al uw bijdragen, groot en klein, meer dan welkom zijn
en worden gewaardeerd.
SC Leeuwen kent diverse vormen van sponsoring. De wens van sponsoring wordt afgestemd op uw
wensen. Vrijwel ieder sponsorcontract geeft recht op lidmaatschap van de business club van SC
Leeuwen; een gezellige en enthousiaste ondernemersclub waar onderlinge relaties tussen
ondernemers uit de regio worden aangehaald. Daarnaast heeft u natuurlijk vrije toegang tot de
wedstrijden.
Voor alle mogelijkheden tot sponsoring kunt u onze sponsormap downloaden en bekijken.
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een mail naar sponsoring@scleeuwen.nl
of neem contact op met een van de contactpersonen van de sponsorcommissie.
Alvast bedankt voor uw aandacht en met sportieve groet,
De sponsorcommissie SC Leeuwen
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