
Onze slogan geeft precies weer hoe de cultuur binnen G.S.V.V. The 
Knickerbockers (TKB) is. Voetbal staat natuurlijk hoog in het vaandel, maar 
daarnaast spelen gezelligheid en maatschappelijke betrokkenheid ook een 
grote rol binnen onze club. Elke zaterdag strijden er namens onze vereniging, 
de grootste studentenvoetbalvereniging van Nederland, negen damesteams 
en achttien herenteams in de eerste, tweede en niet te vergeten in de derde 
helft. 

Om onze fantastische club nog mooier te maken, zijn we altijd op zoek naar 
partners om mee samen te werken. TKB ruim telt 600 leden, allen student 
aan de RUG of Hanze. TKB barst van de actieve studenten en young 
professionals in de stad Groningen. Een samenwerking aangaan met TKB is 
daarom een uitgelezen kans om uw bedrijf te profileren onder studenten.

Interesse gewekt? 
Neem contact op met de Commissaris Externe Betrekkingen
Yma Jongsma | extern@knickerbockers.nl |0615656162



TKBTV

G.S.V.V. The Knickerbockers www.knickerbockers.nl

@gsvvtheknickerbockers @TKB_Groningen TKBTV

Toernooipakket 
Prijs wordt bepaald naar aanleiding van de gekozen onderdelen 

   Vermelding in de toernooi-editie van het clubblad 

   Uw logo op de shirts van de commissies, respectievelijk het International Tournament 

   en het Knockerbicker-toernooi

   Reclame in de aftermovie

    Uw logo in de infoboekjes van het International Tournament en het Knockerbicker-toernooi

   Uw logo op de websites van beide toernooien

   Uw logo op de Facebookpagina van beide toernooien

   Uw logo op het shirt voor alle deelnemers van het International Tournament

 Opties sponsoring G.S.V.V. The Knickerbockers 
 
 Uw logo op de shirts van een team naar keuze m.u.v. de teams 
 die al een sponsor hebben 
 
 Uw logo op de wintersporttruien en jassen van de 
 wintersportcommissie 

  Doorlopende vermelding in het tweewekelijkse clubblad
 
 Sponsorbord langs het veld 
 
 Sponsoring van beide toernooien

 Bijzondere vermelding op de website: passief + actief

 Exclusieve vermelding in de TKB-app
 
 Vermelding van logo en eventuele deal bij het sponsortablad 
 in de TKB-app

 Recht op het maken van meldingen op het forum van de 
 website van TKB
 
 Een paginagrote/banner advertentie in de Almanak


