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In het hart van Zwolle-Zuid
De Sporthal is ontstaan als een bewonersinitiatief. Er moest een 
plek komen om in de sportieve ambities van deze relatief jonge 
wijk te kunnen voorzien. Meteen vanaf het begin is de sporthal 
een succes en voorziet duidelijk in een behoefte. Vanaf 1998 - 
2013 heeft BDG als hoofdsponsor haar naam verbonden aan de 
sporthal. Na het afscheid van deze loyale sponsor was het tijd voor 
een totale remake van de sporthal. Vanaf voorjaar 2014 is de naam 
omgedoopt tot: Sporthal Zwolle-Zuid. 

De sporthal bestaat uit een grote zaal en een kleine zaal. De beide 
zalen zijn ingericht voor alle denkbare binnensporten. De grote zaal 
beschikt over een scorebord-lichtkrantbord en kan door middel van 
een scheidingswand worden opgedeeld. In 2013 is de vloer van de 
sporthal geheel vernieuwd. Met deze investering voldoet de vloer 
aan de eisen van NOC/NSF.

De kleine zaal is ingericht voor dans en ballet en heeft een 
spiegelwand. 

Naast de multifunctionele hal is er ook een modern sportcafé dat 
gebruikt kan worden voor een drankje of een hapje na het sporten 
of als ruimte voor het beoefenen van niet zaal gerelateerde sporten 
of bijeenkomsten. Het sportcafé heeft gratis WIFI.



Gerichte communicatie
Sporthal Zwolle-Zuid ontvangt wekelijks vele sportieve mensen uit 
Zwolle en de wijde omtrek. De sporthal is dan ook een goede plek 
voor ondernemers om zich op een positieve wijze in het midden 
van haar doelgroep (actieve mensen) te presenteren. 

Onze bezoekers, ... uw doelgroep? 
De sporthal heeft maar liefst zo’n 16 vaste huurders, bestaande 
uit verenigingen, clubs en scholen, die wekelijks met vele teams 
en leerlingen hun sportieve activiteiten beoefenen. Deze lopen 
uiteen van zaalvoetbal, badminton, volleybal, handbal, basketbal, 
gymnastiek en acrogym, tot bewegingsonderwijs, peutersport, 
dans, ballet,  jazzdance, streetdance, fitgym en jazzgym. Voeg 
daarbij de bezoekende teams, begeleiders, ouders en supporters 
en u kunt zich voorstellen dat het bereik en het draagvlak van 
reclame uitingen in en op sporthal Zwolle-Zuid groot is.

Wie zoeken we?
Sporthal Zwolle-Zuid zoekt sponsoren met een sportief hart! 
Bedrijven die zich graag willen profileren binnen Zwolle en 
Zwolle-Zuid in het bijzonder. De sporthal wordt deels door eigen 
middelen en subsidies van de gemeente Zwolle gefinancierd. Door 
sponsor van de sporthal Zwolle-Zuid te worden draagt u bij aan de 
exploitatie van de hal en levert u een maatschappelijke bijdrage 
aan de sportfaciliteiten in Zwolle-Zuid. 



Ons aanbod
De steun van sponsoren is voor ons belangrijk. Daar doen wij 
graag wat voor terug in de vorm van promotie van uw bedrijf. 
Zowel in de sporthal als in het sportcafé, het terras en de 
buitenkant van het gebouw zijn er mogelijkheden voor het 
etaleren van uw bedrijfslogo. Sporthal Zwolle-Zuid biedt hiervoor 
aantrekkelijke sponsorpakketten. 

Hoofdsponsor
•  Trespa reclameborden met full color bedrukking in de huisstijl van 

de sponsor, formaat 400 x 60 cm. Plaatsing grote zaal.

•  Op de website van de sporthal komt een link naar uw bedrijf en 
wordt expliciet het hoofdsponsorschap vermeld. 

•  Twee van de drie vlaggenmasten voor de hal kunnen gebruikt 
worden voor free publicity. 

•  Op het afgeschermde terras kunnen tafels en stoelen worden 
voorzien van uw bedrijfslogo. 

•  In het sportcafé kan informatiemateriaal (flyers, brochures, enz.) 
komen te liggen.

•  Op het publicatiebord in de entreehal, zijn sponsoruitingen 
toegestaan. 

•  Als incentive voor uw personeel en/of zakenrelatie(s) wordt 
eenmaal per jaar de sporthal gratis beschikbaar gesteld voor 
sportieve en/of andere activiteiten. Uw bedrijf krijgt tweemaal per 
jaar het exclusieve gebruik van het sportcafé voor een nader te 
bepalen event, zoals een bedrijfsfeest of een vergadering.

Kosten:
In overleg.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan in onderling overleg 
worden aangepast.



Zaal Sponsor
Beschrijving:  Trespa reclameborden met full color bedrukking in de 
huisstijl van de sponsor, formaat 400 x 60 cm. Plaatsing in de grote 
zaal

Kosten
Aanmaakkosten € 275,- eenmalig
Plaatsingskosten € 60,- eenmalig
Huurprijs  € 275,00 per jaar

Voorwaarden
•  Minimum duur van de overeenkomst is 3 jaar, vervolgens 

wordt deze termijn stilzwijgend verlengd voor de duur van een 
kalenderjaar. 

•  Opzegtermijn is twee maanden voor het verstrijken van de 
overeengekomen periode.

Online Sponsor
De sporthal heeft een eigen website (www.sporthalzwollezuid.nl) 
waarop uw logo komt te staan met een doorverwijzing naar uw 
website.

Kosten:
€ 100,- per jaar

Voorwaarden
•   Minimum duur van de overeenkomst is 1 jaar, stilzwijgende 

verlenging met telkens 1 jaar.
•  Opzegtermijn is twee maanden voor verstrijken van de 

overeengekomen periode.
  



Sporthal Zwolle-Zuid
Van der Heijdenstraat 2
8014 ZZ  Zwolle
Telefoon: 038-4600065
Email: info@sporthalzwollezuid.nl
Website: www.sporthalzwollezuid.nl
KvK 41025394

Win Win!
Als sponsor van Sporthal Zwolle-Zuid levert u een bijdrage aan 
de Zwolse samenleving, u brengt bovendien uw bedrijf op een 
positieve manier onder de aandacht bij uw klanten.

Doet u ook mee? 
Neem dan contact op met Johann Poppema, bestuurslid,  
(sporthal-zwolle-zuid@outlook.com) of met Vrida Bakridee, 
halbeheerder,  (info@sporthalzwollezuid.nl) of 038-4600065.




