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Clubblad Asperen: De Sportvriend 
Wat vroeger begon met een zwart-wit editie, is in 2015 
uitgegroeid tot een A5 full colour magazine! 

Met informatie en interviews over sponsors, interviews 
met spelers, trainers, leiders en vrijwilligers , 
wedstrijdverslagen incl. foto’s en nog veel meer!  
De Sportvriend verschijnt 2-maandelijks met een 
oplage van 2.000 stuks en  wordt bezorgd in heel 
Asperen!  

Adverteren is mogelijk vanaf een kwart pagina en sinds 
kort zijn zelfs inserts mogelijk!  

Mogelijkheden adverteren 
 
1 pagina  (volledige pagina)           FC             148,5 x 210 mm(3 mm afloop) € 100,- per uitgave 
1 pagina  (in zetspiegel)                   FC             128,5 x 180 mm   € 100,- per uitgave 
Achterpagina (Volledige pagina)    FC       148,5 x 210 mm(3 mm afloop) € 150,- per uitgave 
½ pagina liggend                               FC             85 x 128,5 mm   € 60,-   per uitgave 
¼ pagina                                            FC             63,25 x 85 mm   € 30,-   per uitgave 
 
 
Spread (2 pagina’s zetspiegel)     FC      € 175,- per uitgave 
Bedrijfspresentatie 2 pagina’s     FC      € 175,- per uitgave 
Inserts           € 250,- per uitgave    
  
 
Staffelkorting 
2 plaatsingen 10% korting 
3 plaatsingen 15% korting 
4 plaatsingen 20% korting 
5 plaatsingen 25% korting 



Uw spandoek aan onze nieuwe constructie op 2 meter hoogte! 

Voor slechts € 125,- hangt uw spandoek een seizoen lang aan onze nieuwe constructie boven het hekwerk langs het A-
veld van vv Asperen.  Deze prijs is inclusief de opmaak, fabricage en montage van het spandoek! Mocht u na de looptijd 
beslissen uw spandoek niet meer langs ons A-veld te willen hebben hangen, ontvangt u uw spandoek retour voor even-
tueel eigen gebruik! Normaliter wordt een verbintenis aangegaan voor minimaal 2 jaar, korter of langer is in overleg 
mogelijk. 

Een eeuwenoud concept voor sponsoring zijn reclameborden. Ook wij hanteren deze reclameborden nog steeds en al 
deze borden tezamen aan het A-veld creëren een geweldige ambiance. Ook bij deze optie tot sponsoring ontzorgen wij 
u in alle opzichten. Het enige wat u hoeft te doen is uw logo in vector bestand aan te leveren en wij doen de rest.           
U ontvangt een proefdruk en bij akkoord hangt uw reclamebord binnen 2 weken aan ons A-veld.  

U kunt hierbij kiezen voor een contractperiode van 3 jaar en 5 jaar. 

3 meter x 61,5 cm reclamebord 3 jaar  € 150,- per jaar   5 jaar € 125,- per jaar 

6 meter x 61,5 cm reclamebord  3 jaar  € 250,- per jaar  5 jaar € 200,- per jaar  

 

Ook deze prijzen zijn inclusief opmaak, fabricage en montage van het reclamebord!  

Reclamebord A-veld 



De vrienden van Asperen 
Geen benaming als businessclub of netwerkgroep, maar de vrienden van Asperen. Wij zijn van mening 
dat samenwerken, sterk maakt. Uit deze mening kwam ons idee om de vrienden van Asperen op te rich-
ten. Ondertussen een ledenlijst van meer dan 35 bedrijven die zijn aangemeld. Wat krijgen deze leden 
terug voor hun aanmelding? 

 Een reclamebord/spandoek aan het A-veld van vv Asperen 

 Gratis entree bij wedstrijden van het 1e elftal voor 2 personen 

 Reclame uitingen op social media, Sportvriend en/of onze website vvasperen.nl 

 Uitnodiging voor diverse evenementen, waaronder onze sponsoravond. Op deze sponsoravonden 
is er tijdens elke editie een andere spreker, die een interessante lezing, workshop of powersessie 
geeft. Uiteraard is er daarna voldoende tijd om gezellig te netwerken onder het genot van een 
hapje en een drankje en de andere sponsors te leren kennen. 

 

Voor € 300,- per seizoen kunt u zich aanmelden voor de Vrienden van Asperen. 



Sponsorpakketten “Kleding” pupillen 
Zaterdagochtend, het dauw staat nog op het veld… De pupillen mogen al aantreden en zij betreden het veld, waar 

tevens alle ouders  staan om aan te moedigen, in een mooi tenue . Op dit tenue kan uw bedrijfslogo prominent 
aanwezig zijn!  U zorgt er bij deze manier van sponsoren voor dat de spelers en begeleiding keurig gekleed hun 

hobby kunnen uitoefenen en niet te vergeten.. Uw bedrijf wordt voortdurend gepromoot. Speciaal voor deze 
mogelijkheid hebben wij diverse pakketten samengesteld voor jeugd en senioren.  Onderstaande prijzen zijn incl. 

bedrukking) Prijzen voor uw Logo op de wedstrijdtenues zijn op aanvraag. 

  
(12 stuks incl. bedrukking logo en vv Asperen logo & excl. btw. Diverse kleuren mogelijk) 
 

Inloopshirts       €    200,- 

Trainingstenues       €    200,- 

Presentatie shirts      €    200,- 

Trainingspakken      €    230,- 

Compleet pakket      €    840,- 
 Trainingstenues incl sokken 
 Trainingspakken 
 Regenjacks 
 Presentatiepakken 
 Rugtassen 



Sponsorpakketten “Kleding” junioren & senioren 
(17 stuks incl. bedrukking logo en vv Asperen logo & excl. btw. Diverse kleuren mogelijk) 
 

Inloopshirts       €    280,- 

Trainingstenues       €    330,- 

Presentatie polo’s      €    400,- 

Trainingspakken      €    670,- 

Compleet pakket      € 2.000,- 
Presentatiepak 
Winterjas 
Muts 
Sokken 
Sporttas met schoenenvak 
Trainingspak 
Tenue 
Regenjas 



VV Asperen 
Sponsor mogelijkheden 

2015—2017 
Contact:  Lambert van gameren   vvasperen@lvg-uitgeverij.nl 


