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De commissie aan het woord  
 

Ieder mens heeft een sociale omgeving nodig. En dat geldt natuurlijk ook voor inwoners van Dreumel. 

Gelukkig heeft Dreumel een rijk verenigingsleven. De voetbalvereniging Aquila maakt daar al 

generaties lang deel van uit. Een gezellige club waar velen zich thuis voelen.  

Natuurlijk is voetbal een belangrijk onderdeel van een vereniging die haar leden de kans geeft om hun 

sport te bedrijven. Maar er is veel meer. Het is mensen ontmoeten, sociale opvoeding, leren verliezen 

en genieten van overwinningen, leren omgaan met tegenstanders en met leiding. Kortom een 

voetbalvereniging is een plaats waar je vele sociale vaardigheden kunt leren, leert bijschaven en toe 

kunt passen. Een vereniging kost geld. Leden betalen hun contributie. Er zijn heel veel vrijwilligers die 

hun kosteloze bijdrage leveren. Er worden activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen zoals de 

jaarlijkse sponsorloop. En er zijn sponsors. Gelukkig kennen we die in een ruime hoeveelheid, maar 

we hebben ze ook hard nodig. Om een goed contact met bestaande sponsors te onderhouden en om 

nieuwe sponsors te werven kent de vereniging een sponsorcommissie. In dit sponsorplan vindt 

u een overzicht van de sponsormogelijkheden en de contactgegevens van de commissie. 

Uw steun blijft en is van harte welkom. 

 

De Sponsorcommissie 

Onze sponsorcommissie bestaat uit 5 personen. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. We kijken graag 
samen met u hoe we mooie win-win situaties kunnen creëren. Onze speerpunten voor de komende jaar zijn het 
creëren van mooie samenwerkingen, een duurzaam Aquila waarbij sport en gezondheid centraal staan.  

Aquila wil graag samen met u de komende jaren inzetten op duurzaamheid. Zo kijken we kritisch naar ons 
energieverbruik en zijn we bezig met het opzetten van een plan voor zonne-energie.  

We kijken ook naar de digitale mogelijkheden. We hebben een prachtige website, waar we over allerlei 
onderwerpen communiceren met onze leden. Dit is ook een mooie plek om onze sponsoren onder de aandacht te 
brengen, wat we ook nog eens willen versterken via social media.  
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De Perfect Match 
Sponsoring in het amateurvoetbal is een wijdverbreid fenomeen. En dat is niet zonder reden. 

Het is niet alleen een kwestie van goedgeefsheid van al die vele tienduizenden bedrijven. 

Sponsoring is een aantrekkelijke deal voor beide partijen. Er dient dan wel aan een aantal 

voorwaarden te worden voldaan. 

 

Een voorwaarde is dat de vereniging een goede organisatie kent met een professionele en 

actieve uitstraling. Een andere voorwaarde is dat beide partijen oog hebben voor elkaars belangen. 

Als aan beide voorwaarden is voldaan ontstaat een aantrekkelijke match tussen club en sponsor, 

waarbij beide partijen winnen. 

 

Bij v.v. Aquila wordt aan die voorwaarden voldaan. De club beschikt over een schitterende 

accommodatie op sportpark de Zeven Morgen. Aquila kent een grote jeugdafdeling. Dit is voor 

sponsors extra interessant. Jeugdvoetbal brengt minimaal twee keer zoveel 

mensen op de been als seniorenvoetbal. Denk maar aan al die ouders die op zaterdag langs de 

velden staan. 

 

Verder beschikt Aquila over een goed georganiseerd en groot vrijwilligerskader. Deze grote groep 

vrijwilligers zorgen belangeloos voor het dagelijks reilen en zeilen. Dit geeft de vereniging een zeer 

actief karakter en houdt tevens de kosten binnen de perken. 

 

Voor de activiteiten en de entourage van de vereniging zijn desalniettemin de sponsors een 

onmisbare schakel. Zij brengen de vereniging in de gelegenheid om net dat stukje meer te bieden 

rondom en in het veld dat er voor zorgt dat Aquila  met recht een levendige en aantrekkelijke 

vereniging genoemd mag worden. 

 

In dit sponsorplan geven we u een overzicht van de vereniging en de sponsormogelijkheden. 

Zeker weten dat we een aantrekkelijke match kunnen vinden tussen uw en onze belangen. 
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De Vereniging 
 

Historie 

Aquila (spreek uit als Akwiela) uit Dreumel werd opgericht op 23 mei 1924 en is daarmee een van de 

oudste verenigingen uit de regio. Stichting Tremele heeft ontdekt dat de vereniging al in 1923 is 

ontstaan maar in 1924 pas officieel is opgericht. 

 

Nadat in juni 1964 de eerste wedstrijd op het nieuwe veld aan de Nieuwstraat gespeeld werd en op 9 

augustus 1965 het sportcomplex officieel werd geopend, kon er begonnen worden aan de volgende 

lang gekoesterde wens: kampioen worden! En in 1967 al werd v.v. Aquila voor de eerste keer 

kampioen! 

 

Missie en visie v.v. Aquila 

v.v. Aquila is een dorpsvoetbalclub die zo'n 270 aangesloten voetballers heeft. Het gaat bij ons om 

een gezond en ontspannend alternatief aan te bieden als vrijetijdsbesteding. Met plezier leren 

voetballen voor jongens en meisjes. Plezier en spelvreugde staan voorop maar we willen spelers beter 

leren voetballen, waarbij het principe dat techniek de basis van het voetbalspel centraal staat.  

De missie die we allemaal samen willen bereiken is dat we een goed uitgebalanceerde 1ste ploeg 

kunnen bouwen met onze eigen jeugdspelers als rode draad. 

Het woord ambitie wordt zeker niet vergeten. Zo willen wij de spelers fysiek, technisch en mentaal 

klaarstomen als voetballer. Ons doel is om onze jeugd zo later te kunnen klaarstomen voor het 1ste 

elftal. 

Onze troeven zijn een goede jeugdopleiding en het bruisende verenigingsleven dat onze club kent. 

Verder is v.v. Aquila een club die open staat voor iedereen: bij ons mag iedereen meevoetballen. 

 

 Uitgangspunt: plezier en ontwikkeling staan bovenaan. Daarna komt het winnen! 

 
 
Waarom zou u juist ónze vereniging steunen? 
Jaarlijks wordt er in Nederland €750 miljoen aan sponsoring en fundraising besteed. Waarom zou u 

nu juist ónze vereniging steunen?  

- voetbal is een teamsport; 

- alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd, meisjes, jongens, dames en heren; 

- naast de sporters trekt onze club ook veel andere betrokkene, zoals onze vaste supporters; 

- de verbindende factor is bij v.v. Aquila ruim aanwezig, hier ontstaan vriendschappen voor het leven; 

- onze club kan regelmatig op aandacht in lokale media rekenen; 

- Sportpark de Zevenmorgen is ontmoetingsplek voor iedereen, midden in Dreumel; 

- v.v. Aquila zet zich zoveel mogelijk in om ook voor u als sponsor iets terug te doen; 
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Vormen van sponsoring 
Sponsoring is op veel verschillende manieren mogelijk. De tegenprestatie van onze vereniging 

bestaat over het algemeen uit het verschaffen van communicatiemiddelen om uw naamsbekendheid 

te vergroten. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden. 

 

 
Hoofdsponsor 
De vereniging kent uiteraard een hoofdsponsor. Het hoofdsponsorcontract is in principe geen vaststaand 

pakket, maar wordt in onderling overleg vastgesteld. De hoofdsponsor is in ieder geval de shirtsponsor 

van het eerste elftal en krijgt zeer ruime mogelijkheden om zijn bedrijfsnaam onder de aandacht 

te brengen. Dit betreft: 

 Vermelding op tenue Aquila 1  

 2 reclameborden op het hoofdveld 

 vermelding bij entree of op kassahuis 

 aparte vermelding in/op het clubhuis 

 vermelding bij onze wekelijkse communicatie in het weekblad van Dreumel 

 vermelding met logo middels slideshow op informatiescherm in kantine 

 speciale rubriek op website Aquila met link naar eigen website. 

 logo op startpagina van Aquila met mogelijkheid tot reclame en/of bedrijfsinformatie middels banner 

 logo in slider op website 

 benoeming op social media van Aquila 

 seizoen kaart voor acht personen 

 sponsoractiviteit / sponsordag 

 Het hoofdsponsorcontract loopt minimaal voor een periode van drie jaar. 
 

Briljantsponsor  
 

 reclamebord van trespa van 244 x 60 x 0,06 cm langs het hoofdveld  

 vermelding in Dreumels weekblad bij aanmelding  

 reclamebordje (119 x 32,5 cm x 0,06 cm) op reclamezuil bij entree van sport accommodatie  

 vermelding met bedrijfslogo in slideshow op flatscreens in de kantine  

 Speciale rubriek op website Aquila met link naar eigen website 

 logo in slider op website 

 seizoenkaart voor zes personen 

 sponsor activiteit/sponsor dag  
  

Diamantsponsor  
 

 Reclamebord van trespa van 244 x 60 x 0,06 cm langs het hoofdveld  

 Vermelding in Dreumels weekblad bij aanmelding  

 Vermelding met bedrijfslogo in slideshow op flatscreens in de kantine 

 Logo in slider op website   

 Seizoenkaart voor drie personen 
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  Reclamebord rond het veld  

 

Het reclamebord(en) op het hoofdveld wordt gemaakt in opdracht van de sponsor. De 

productiekosten van het bord zijn voor rekening Aquila. Het bord blijft eigendom van de Sponsor. 

 

 Bord wordt gemaakt in opdracht van sponsor, productiekosten zijn voor rekening Aquila 

 Het bord blijft eigendom van de sponsor 

 Afmetingen zijn 244 x 61 cm, materiaal is Trespa dikte 6mm 

 Onderhoud wordt uitgevoerd door vrijwilligers v.v. Aquila 

 Vermelding in Dreumels weekblad bij aanmelding 

 Naamsvermelding op website  

 

  Standenbord 

 

Betreft: 

 Reclamebordje van 40 x 10 cm op 1 standenbord in de kantine  

 Vermelding in Dreumels weekblad bij aanmelding  

 Naamsvermelding op onze website  

 

Kledingsponsoring 
Tenues voor de elftallen bestaan uit een keepershirt, 15 voetbalshirts, broeken en sokken. Voor onze 

jeugdzeventallen bestaat een tenue uit een keepershirt en 9 voetbalshirts. Het tenue zal “teamvast” 

zijn en minimaal 3 jaar als wedstrijdshirt gedragen worden. We maken samen met u als sponsor een  

mooie teamfoto.   
 

Uiteraard bestaat er naast het sponsoren van tenues ook de mogelijkheid tot het sponsoren van  

trainingspakken, sporttassen, warming-up shirts, waterzakken, etc.  

Neemt u voor indicatieve tarieven s.v.p. contact op met de sponsorcommissie. 

 

Sponsoring techniektraining 
 

 Vermelding op uitnodiging techniektraining aan alle jeugdleden 

 Vermelding bij aankondiging in weekblad 

 Vermelding tijdens de avond 

 Vermelding bij aankondiging en afkondiging van het event op onze website en Facebookpagina 
 

Sponsoring wedstrijdbal 
 

 Vermelding bij schriftelijke aankondiging wedstrijd 

 Naam wordt omgeroepen voor aanvang wedstrijd 

 Vermelding op flatscreens op wedstrijddag  

 Naamsvermelding bij wedstrijdbal, die vanaf aanvang seizoen in de kantine hangt 
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Reclame op de site 
Op onze website bieden we de mogelijkheid om uw logo op te nemen met een link naar uw website. 
Onze website is onze digitale thuishaven en trekt daardoor ook maandelijks vele unieke bezoekers. 

Daarnaast kunnen onze bezoekers via een klik naar uw website gaan, een ideale één-twee dus tussen u en  

v.v. Aquila. Uw logo draait dan mee in een slideshow op de footer van de homepage van de website. 

  

Adverteren op de website kost EUR 25,00 per maand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club van Vijftig 
Prijs: € 50,- 

 

 Vermelding op bord “Club van 50” in de kantine  

 Naamsvermelding op onze website  

 
Stille sponsor 
Voor diegenen die geen prijs stellen op naamsbekendheid rondom de sponsoring is het uiteraard ook 

mogelijk de club te steunen als stille sponsor. 

 

Persoonlijke wensen 
Aquila probeert er alles aan te doen om de sponsormogelijkheden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Bij het tot stand komen van de sponsoring zullen wij altijd trachten zo veel mogelijk rekening te 

houden met de persoonlijke wensen van de sponsor. 
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Interesse? 
Natuurlijk zijn er naast deze pakketten tal van andere mogelijkheden tot sponsoring van onze club. 

Hierbij valt te denken aan sponsoring van een toernooi of activiteit, of eventuele materiaal 

verstrekking. Heeft u interesse om sponsor te worden of wilt u meer weten? Natuurlijk kunnen we op 

uw verzoek ook een overzicht van alle tarieven toesturen.  

 

Neem dan contact op met een van de leden van onze sponsorcommissie:  

 

Jochem van Oorsouw   Harm van Raaij   Wout Elsen 

Tel.: 06-53698235   Tel.: 06-23950682  Tel: 06-52070298 

 

Richard Vink    Edwin de Vree 

Tel.: 06-39110273   Tel.: 06-39821802 

 
 

Ons emailadres: sponsorcommissie@vvaquila.nl 

mailto:sponsorcommissie@vvaquila.nl

