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Wist je dat Johan Cruijff (bij Ajax) 
en Johan Neeskens (bij R.C.H.) 
honkbalden tussen de 
voetbalseizoenen? 

De club is in de 
geschiedenis vijf maal 
landskampioen geworden.  

 

Inleiding 

Voor u ligt de sponsorbrochure van Honk- en Softbal Vereniging Amsterdam Capitals te Amsterdam. Wij 
zijn een ambitieuze en gezellige familieclub met een breed sportaanbod; van recreatief tot topsport. 
Amsterdam Capitals timmert hard aan de weg en maakt zowel sportief als qua ledenaantal een groei 
door. Op dit moment heeft de club 200 leden en verdedigen er 11 teams de clubkleuren verdeeld over 2 

honkbal seniorenteams, 3 softbal seniorenteams en 6 
jeugdteams. Het eerste team speelt op dit moment in 
de tweede klasse. Er is een topsport pupillen team dat 
op het hoogste niveau speelt en jaarlijks meestrijdt 
om het landskampioenschap. De ambitie is om meer 
jeugd topsport teams aan het aanbod toe te voegen.  
 
De Amsterdam Capitals zijn een nieuwe naam in 
Amsterdam, maar kent al een lange geschiedenis. 
Plezier staat centraal maar mag de sportieve ambities 
niet in de weg staan. Er wordt gespeeld door heel 
Nederland met het grootste deel van de wedstrijden 
in Noord-Holland. Deze teams komen omgekeerd ook 
langs op ons sportpark. Op een zaterdag heeft de club 
gemiddeld 100 bezoekers en op zondag 150. Om voor 

alle leden een sportieve en gezellige plek aan te bieden is financiële ondersteuning onmisbaar. U kunt 
hierbij een rol kiezen die bij u en uw organisatie of bedrijf past. Hoe klein uw bijdrage ook is, het zal 
bijdragen aan de verdere groei en bloei van onze club die 
met gemak nog 100 jaar door kan gaan. Hieronder vindt u 
een overzicht van onze sponsor mogelijkheden. 

Historie 

Na de verhuizing van TIW-Survivors vanuit Diemen naar het 
sportpark Middenmeer, waar OVVO al generaties speelt, was een vergaande samenwerking een logisch 
gevolg. Dat is het afgelopen seizoen goed bevallen en eind 2021 hebben OVVO en TIW-Survivors besloten 
de handen ineen te slaan. Het omdopen tot Amsterdam CAPITALS was de volgende stap. 
 
Voorzitter Gregor Rossen: “We zijn heel blij met de nieuwe naam. In een kort tijdsbestek hebben we met 
twee verenigingen veel stappen gezet. Ik ben trots op de manier waarop dat is gegaan. Met veel positieve 
energie, aardig wat zweet en ook een glimlach van veel mensen hebben we hieraan gewerkt. Dat komt 
nu allemaal samen in de Amsterdam Capitals . We kijken met optimisme naar de toekomst van de 
vereniging en de honk- en softbal sport in Amsterdam Oost en Diemen” 

 
Amsterdam Capitals is in één klap een van de grotere honk- en 
softbalverenigingen in de regio. Het heeft zo’n 200 leden verdeeld 
over 12 teams. Er is een grote jeugdafdeling en het eerste 
honkbalteam speelt in de derde klasse. De ambitie is dat de 
vereniging op termijn doorgroeit zowel wat betreft kwaliteit als 
kwantiteit. 
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Enkele bekende oud-spelers:  
 

• Dirk van ‘t Klooster,  

• Martin Gaus,  

• Peter Callenbach,  

• Tjerk Smeets,  

• Milan Post 

De club heeft voortgebracht:  
 

• 26 honkbal internationals 

• 5 softbal dames internationals 

• 16 softbal heren internationals 

 
Zowel OVVO als TIW-Survivors kennen een roemruchte geschiedenis. OVVO is een van de oudste 
honkbalverenigingen in Nederland. Oorspronkelijk was de vereniging een onderdeel van de in 1915 
opgerichte gelijknamige voetbalvereniging. Van 1947 tot en met 1977 speelde het eerste team 31 
seizoenen onafgebroken op het hoogste niveau en de succesjaren waren vooral eind jaren veertig, begin 
de jaren vijftig van de twintigste eeuw toen het eerste honkbalteam zesmaal de landstitel behaalde. 
 
en gedeelte van de geschiedenis van TIW-Survivors ligt 
ook in Amsterdam Oost. Daar begon in 1924 de 
voetbalclub V.V.G.A. (Vereniging Voor Gemeente 
Ambtenaren) met een honkbalafdeling. In 1966 
veranderde de honkbalafdeling haar naam in H.V.G.A. 
(Honkbal Vereniging Giants Amsterdam) en ging spelen 
op Sportpark Ookmeer. In 1967 verhuisde de vereniging 
alweer naar het Sportpark de Diemen om daar verder te 
gaan als Giants Diemen. Ook dat was maar van korte duur, want in 1970 vertrok de club naar sportpark 
Spoorzicht aan de Harmonielaan in Diemen. 

 
Als een van de stichtende leden van de Nederlandse 
honkbalcompetitie in 1922 richtte de voetbalclub Ajax een 
honkbalafdeling op. In de jaren 60 speelde Ajax zijn 
thuiswedstrijden op de velden van OVVO aan de Kruislaan in 
Amsterdam-Oost. In vier periodes werden 39 seizoenen op het 
hoogste honkbalniveau doorgebracht. Ajax werd landskampioen 
in 1924, 1928, 1942, 1948. In 1972 besloot Ajax haar 
honkbalvereniging op te heffen en men besloot te fuseren met 
Giants Diemen. Luycks was de eerste sponsor die de club 
steunde, die daarna doorging als Luycks Giants. In 1974 kwamen 

de softbaldames van De Geuzen over naar Diemen. 
 
In 1987 is Survivors Diemen opgericht nadat een 
gedeelte van de Giants naar Almere was 
verhuisd. De ‘Survivors’ bleven achter in 
Diemen. Niet lang daarna is de club gefuseerd 
met de vereniging H.C. TIW (HonkbalClub 
Trainen Is Winnen) uit Amsterdam en als TIW-
Survivors is de club naar een nieuw sportterrein 
aan de Sportlaan in Diemen gegaan. In 2016 is 
Vatos Amsterdam ook onder de vlag van 
Survivors komen te vallen. Deze club heeft haar 
oorsprong in OVVO en speelde al een aantal jaar 
op de velden van Survivors. 
 
 



    

 

 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: sponsoring@amsterdamcapitals.nl, of telefonisch  
Martin van Langen: 06-27746318 

De leeftijdscategorieën bij honkbal:  
 

• Beeball: 5 tot 10 jaar 

• Pupillen: t/m 12 jaar 

• Aspiranten: t/m 15 jaar 

• Junioren: t/m 21 jaar 

• Senioren: vanaf 16 jaar 

De club op dit moment  
 
Op dit moment heeft de club 200 leden in 
de leeftijd van 6 tot 76 jaar. Zij komen uit 
Amsterdam-Oost en directe omgeving. Zij 
zijn verdeeld over de volgende teams:  

• 1 Beeball 

• 1 pupillen topsport 

• 1 pupillen breedtesport 

• 1 aspiranten 

• 2 junioren 

• 2 senioren honkbal 

• 1 senioren softbal dames 

• 2 senioren softbal heren 

 
Verder is de club actief op een 
verscheidenheid aan manieren. Zo worden er clinics gegeven 
op basisscholen in de omgeving. Op deze manier hopen we 
kinderen kennis te laten maken met onze mooie sport. We 
houden hier ook vaak leden aan over. Er wordt het jaarlijkse 
Willem Schreuders Jeugdtoernooi gehouden waarvoor zo’n 
150 kinderen uit heel Nederland samenkomen op ons 
sportpark om te strijden om de beker. De club is 
initiatiefnemer van de Taskforce Honkbal regio Amsterdam. 
Hierin proberen de verschillende honkbal verenigingen in de 
regio Amsterdam hun krachten te bundelen.  
 
De afgelopen twee jaar zijn Holland Series voor Heren Softbal, de strijd om het landskampioenschap, op ons veld 
gehouden. Verder worden er jaarlijks schoolsportdagen op onze velden gehouden. Drie weken lang beoefenen de 
Diemense basisschool leerlingen allerlei sporten, waaronder natuurlijk honkbal, op onze velden. Daarnaast zit BSO 
Woest Zuid al jaren in het clubgebouw in Amsterdam Oost. Bij deze basis schoolse opvang kunnen kinderen hun 
energie kwijt met allerlei sportactiviteiten.  
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Grand Slam: Hoofdsponsor 
Er kan geen twijfel over bestaan of uw bedrijf Amsterdam Capitals steunt. U 
bereikt een groot publiek op allerlei verschillende manieren. Op alle 
wedstrijdshirts van alle teams is uw bedrijfsnaam te vinden. Rond het veld 
hangen duidelijke borden met uw logo en boodschap. Op de website en 
nieuwsbrief is uw logo duidelijk te zien.    € 7.500,- 

Home Run: Sponsor eerste seniorenteam  
U verbind uw naam aan de ‘vlaggenschepen’ van de club; Heren 1 en/of Dames 1. Deze teams 
trekken het grootste publiek en spelen met een duidelijk doel; om te winnen. Uw logo, 
bedrijfsnaam en/of uiting is op de wedstrijdshirts te vinden. In overleg is het mogelijk de 
kleuren van de shirts aan te passen aan uw bedrijfskleuren.   € 2.500,- 

RBI Single: Teamsponsor  
Hierbij wordt u sponsor van een overig team naar keuze binnen de 
vereniging. De club heeft op dit moment vier jeugdteams en drie senioren 
teams die recreatief spelen. Verder is er het topsport pupillen team de Kings. 
Uw logo, bedrijfsnaam en/of uiting is op de wedstrijdshirts te vinden. In 
overleg is het mogelijk de kleuren van de shirts aan te passen aan uw 
bedrijfskleuren.      € 1.000,- 

Hit and Run: Bordsponsor  
U sponsor een bord langs het veld. De grootte en de boodschap erop is geheel naar eigen 
wens in te vullen. Langs het hoofdveld komen elke week de bezoekers van de Capitals, Real 
Sranang (voetbal) en Woest Zuid (BSO). En het veld is gevestigd naast een belangrijke uitgang 
van het sportcomplex met honderden fietsers en voetgangers.  Vanaf € 250,- / m2 

Double Play: Logo in digitale nieuwsbrief & website 
Een uiting naar keuze, logo, bedrijfsnaam, slogan etc., wordt op onze website 
en in onze digitale nieuwsbrief geplaatst.   € 200,- 

Switch Hitter: Sponsoring in natura 
Wij staan altijd open voor andere ideeën of creatieve manieren 
waarop wij elkaar kunnen helpen. Aarzel niet om contact op te nemen 
en in overleg te gaan. 

Sponsormogelijkheden 
Hieronder staan de verschillende sponsorpakketten die Amsterdam Capitals aanbiedt. Op de volgende pagina’s 
staat er meer informatie over de verschillende mogelijkheden. 

 

  

 
 
 
 

Bereik 1.500 

mensen per week 

Verbind je merk 

aan de honkbal 

sport 
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Grand Slam: Hoofdsponsor  

Hierbij wordt u hoofdsponsor van de hele vereniging. Dit betekent dat u niet alleen de hoogst spelende teams 
steunt maar ook alle jeugdteams. Met uw steun kunnen we de hele vereniging naar een hoger niveau tillen. Overal 
waar Amsterdam Capitals komt zal uw logo en/of bedrijfsnaam te vinden zijn. Bovendien zullen er meerdere 
uitingen op en rondom het veld te vinden zijn. 
 
Inhoud van het pakket 

• Logo op alle wedstrijdkleding van alle teams van de club 

• Plaatsing van 4 reclameborden 

• Prominente vermelding op www.amsterdamcapitals.nl, Facebook, scherm in het clubhuis en nieuwsbrief 

• Mogelijkheid een vlag op te hangen in een van de vlaggenmasten 

• Prominent display in het clubhuis 

• Jaarlijkse clinic/toernooi voor uw medewerkers en/of klanten door Heren 1 en/of Dames 1 

• 1 dag per jaar gebruik clubhuis voor bedrijf of organisatie event 

 
Kosten bij sponsoren van één team 

• Per jaar € 7.500,- bij een contract van drie jaar 
 Wedstrijdkleding eerste teams (Broek, Ondershirt, Sokken) Shirt), bedrukking van wedstrijdkleding en reclameborden zijn 
inbegrepen.  
Alle prijzen zijn ex BTW 

Home Run: Sponsor eerste seniorenteam  
Dit is de mogelijkheid om uw naam te 
verbinden aan de zogenoemde 
‘vlaggenschepen’ van de club; Heren 1 en/of 
Dames 1. Het honkbal Heren 1 team komt in 
2017 uit in de Tweede klasse A. En ons Softbal 
Dames 1 komt uit in de derde klasse. 
 
Er is meer kwaliteit, inzet, gezelligheid en 
potentie dan Amsterdam Capitals ooit heeft 
gehad in de seniorenteams. Met hun inzet, 
ervaring en kennis zijn we aan het bouwen 
aan de toekomst van de club. Met uw bijdrage 
kunt u dus meehelpen bij het timmeren aan 
een hopelijk nog lange weg naar boven en bijdragen aan een structureel hoger niveau van beide teams. 
 
Inhoud van het pakket 

• Logo op de wedstrijdkleding  

• Plaatsing van 1 reclamebord 

• Prominente vermelding op www.amsterdamcapitals.nl, Facebook, scherm in het clubhuis en nieuwsbrief 

• Mogelijkheid een vlag op te hangen in een van de vlaggenmasten 

• Jaarlijkse clinic/toernooi voor uw medewerkers en/of klanten door Heren 1 en/of Dames 1 

• 1 dag per jaar gebruik clubhuis voor bedrijf of organisatie event 

 
Kosten bij sponsoren van één team 

• Per jaar € 2.500,- bij een contract van drie jaar 
 Wedstrijdkleding (Broek, Ondershirt, Sokken, Shirt), bedrukking van wedstrijdkleding en reclamebord zijn inbegrepen. Alle prijzen 
zijn ex BTW 
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Per weekend zijn er zo’n duizenden 
bezoekers aan het sportpark 
Middenmeer. Daarnaast zit ons veld aan 
een belangrijke uitgang van het 
sportcomplex. 

RBI Single: Teamsponsor wedstrijdshirt 
De club bestaat voor 75% uit jeugd en met onze steeds betere jeugdopleiding wordt de jeugd nog meer deel van 
een sportieve toekomst. Er zijn mogelijkheden genoeg met zoveel jeugdteams. Ook voor tweede en derde elftallen 
van de seniorenteams kan er gekozen worden voor een ‘Team’ sponsor. 
 
Inhoud van het pakket 

• Het pakket is mogelijk voor alle jeugdteams, per team, per leeftijdscategorie en 2e en 3e senioren elftallen. 

• Logo op de wedstrijdkleding van één team. Hierbij is het bedrukken gratis. 

• 1 Reclamebord op veld 1 ( voor het eerste jaar vragen wij eenmalige productie kosten van het bord a 
€200,-) 

• Vermelding op www.amsterdamcapitals.nl, Facebook, scherm in het clubhuis en nieuwsbrief 
 
Kosten bij sponsoren van één team 

• Per jaar € 1.000,- bij een contract van twee jaar. 
Alle prijzen zijn ex BTW 

Hit and Run: Bordsponsor 

De vele teams, meereizende ouders en supporters die de club wekelijks bezoeken bekijken de wedstrijd vanaf één 
kant van het veld. Een bord of banner is een relatief goedkope optie om veel mensen kennis te laten maken met 
uw bedrijf en uw betrokkenheid te tonen bij de club. Per weekend zijn er zo’n duizenden bezoekers aan het 
sportpark Middenmeer. Daarnaast zit ons veld aan een belangrijke uitgang van het veld en naar Real Sranang 
(voetbal). BSO Woest Zuid gebruikt ons clubhuis als BSO en dit trekt ook tientallen bezoekers per dag. 
 
Inhoud van het pakket 
• Sponsor van één of meerdere borden/doeken op de velden  
 
Kosten bij sponsoring van één of meerdere borden per m² 
 
Contractduur minimaal drie jaar 

• 1 Bord/Banner op veld 1    
 € 250,-   per jaar per m² 

• 2 Borden/Banners (veld 1 en 2)   
 € 350,-  per jaar per m² 

• 2 Borden/Banners (veld naar keuze & dugout ) 
 € 400,-   per jaar per m² 

• 3 Borden/Banners (veld 1, 2 en dugout)  
 € 1.000,-  per jaar per m² 
 
Bovenstaande bedragen zijn exclusief de productie van het aantal borden of banners á € 200,-.per stuk 
Dit bord dient na productie te worden betaald door de sponsor aan Amsterdam Capitals.  
Prijzen zijn ex BTW 
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Double Play: Logo en/of naamsvermelding op digitale nieuwsbrief & website 
De digitale nieuwsbrief en 
website zijn de bron van alle 
informatie. Om die reden 
wordt de site vaak bezocht. 
Ook andere clubs vinden hier 
hun informatie over 
bijvoorbeeld de locatie van 
het veld. De nieuwsbrief 
wordt één keer per maand 
verstuurd aan 350 
mailadressen.  
 
Inhoud van het pakket 

• Een logo en/of 
naamsvermelding op www.amsterdamcapitals.nl, Facebook, 
scherm in het clubhuis en nieuwsbrief 

 
Kosten 

• Per jaar € 200,-  
Prijzen zijn ex BTW 

 
Sponsoring in natura 
Naast de standaard mogelijkheden zijn er nog veel meer interessante ideeën te verzinnen. Wij staan open om 
creatief na te denken hoe we elkaar verder kunnen helpen. Mogelijke opties zijn: 
 

• Sponsoring van toekomstige ver/herbouw van het clubhuis, materiaal sponsor (ballen, knuppels, pionnen, 
keukengerei, tuinmeubilair, bouwmateriaal, …) 

• Toernooisponsor 

• Legio mogelijkheden in overleg met sponsorcommissie 

 
 Contact  
 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via email: 
sponsoring@amsterdamcapitals.nl of 
telefonisch met Martin van Langen: 
06-27746318. 
 

Locatie Amsterdam Capitals 

 
Waar kunt u ons vinden: 
Sportpark Middenmeer 
Radioweg 73 
1098 NG Amsterdam 
Website: www.amsterdamcapitals.nl 
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