
 

Sponsoring vv Asperen 
 
Sponsoring is één van de belangrijkste inkomsten voor vv Asperen. 
 
Wij laten u graag kennismaken met de sponsorvormen binnen onze vereniging. 
 
De vereniging kent een diversiteit in soorten van sponsoring. 

- Teamsponsoring; Organisaties steunen de vereniging middels een financiële injectie en 
beschikbaar stellen van materialen zoals bijvoorbeeld tenues, tassen en ballen. 

- Podiumsponsoring (financieel); Organisaties steunen de vereniging middels een financiële 
injectie. 

- Materiaal en materieel; Organisaties steunen de vereniging middels het beschikbaar stellen 
van materialen zoals bijvoorbeeld tenues, tassen en ballen. 

- Reclamevoering; Organisaties steunen de vereniging middels een financiële injectie waarna 
het bedrijfslogo op diverse manieren getoond kan worden. 

- Activiteitensponsoring; Bij deze vorm van sponsoring verbindt u uw naam aan een activiteit 
van de jeugd- of seniorenafdeling van vv Asperen. 
 

 
Voor vragen, opmerkingen of overige berichten kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie 
van vv Asperen. 
 
Sponsorcommissie vv Asperen: 
Binnen vv Asperen is de sponsorcommissie verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten 
met onze huidige sponsoren en het werven van nieuwe sponsoren. Ook wil de commissie de 
betrokkenheid van de sponsoren bij onze vereniging behouden en zo mogelijk te vergroten. 
 
 
Behoudens bovengenoemde taak zijn is de commissie tevens verantwoordelijk voor de organisatie 
van de jaarlijkse sponsor middag / avond. 
 
 
 

  



 

Selectiesponsoring (1e elftal) 
Hoofdsponsor  
Prijs:   € 5.000,- per jaar 
Bovenstaande prijs inclusief benodigde kleding 

Contractduur: 3 jaar 
Tegenprestatie: 

1. Drukwerk & social media 
Naam en logo op "Asperen TV" circuit in de kantine. 
Prominente vermelding op de website van vv Asperen bij "onze sponsors" met uw logo en 
doorklik naar uw website. 
De mogelijkheid om uw bedrijf eenmaal per jaar gedurende één week uitgebreid te 
presenteren op de website van vv Asperen. 
 

2. Sponsoravonden & Evenementen 
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en sponsorbijeenkomsten. 
Gratis entree bij wedstrijden van het 1e elftal voor 2 personen. 
 

3. Reclame & Signing 
Reclame uiting op alle wedstrijdkleding van het 1e elftal 
Reclamebord op het hoofdveld tijdens de warming up van het 1e elftal.  
Een vast reclamebord rond het hoofdveld  
Een reclame doek aan de Leerdamseweg 
Reclameuiting door middel van vlag rond het hoofdveld (zelf aan te leveren) 

 
Sub sponsor    
Prijs:   € 2.250,- per jaar 
Bovenstaande prijs inclusief benodigde kleding per jaar 

Contractduur: 3 jaar 
Tegenprestatie: 

1. Drukwerk & social media 
Naam en logo op "Asperen TV" circuit in de kantine. 
Prominente vermelding op de website van VV Asperen bij "onze sponsors" met uw logo en 
doorklik naar uw website. 
De mogelijkheid om uw bedrijf eenmaal per jaar gedurende één week uitgebreid te 
presenteren op de website van VV Asperen. 
 

2. Sponsoravonden & Evenementen 
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en sponsorbijeenkomsten. 
Gratis entree bij wedstrijden van het 1e elftal voor 2 personen. 
 

3. Reclame & Signing 
Reclame uiting op kleding van het 1e elftal 
Reclamebord op het hoofdveld tijdens de warming up van het 1e elftal.  
Een vast reclamebord op rond het hoofdveld 
 

Prestatie sponsor  
Prijs  op aanvraag / naar wens sponsor 
Contractduur: op aanvraag / naar wens sponsor 
Tegenprestatie: 

1. Drukwerk & social Media 
Vermelding op de website van VV Asperen bij "onze sponsors" met uw logo en doorklik naar 
uw website. 
 

2. Sponsoravonden & Evenementen 
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en sponsorbijeenkomsten. 
 

3. Reclame & Signing 
Reclame uiting op desbetreffende kledingstuk  



 

Materiaal en materieel sponsoring 
Shirtsponsor etc. 
Prijs  afhankelijk van aanschaf; wedstrijdtenue, trainingspakken, sporttassen, polo etc. 
Contractduur: 3 jaar 
1e jaar aankoop + bedrukking 
2e jaar € 250,- 
3e jaar € 250,- 

Tegenprestatie: 
1. Drukwerk & social Media 

Vermelding op de website van VV Asperen bij "onze sponsors" met uw logo en doorklik naar 
uw website 
 

2. Sponsoravonden & Evenementen 
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en sponsorbijeenkomsten. 
 

3. Reclame & Signing 
Reclame uiting op desbetreffende kledingstuk 

  



 

 
Podium sponsoring 
Goud  
Prijs  € 1.500,- per jaar 
Contractduur: 3 jaar 
Tegenprestatie: 

1. Drukwerk & social Media 
Naam en logo op "Asperen TV" circuit in de kantine. 
Prominente vermelding op de website van vv Asperen bij "onze sponsors" met uw logo en 
doorklik naar uw website. 
 

2. Sponsoravonden & Evenementen 
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en sponsorbijeenkomsten. 
Gratis entree bij wedstrijden van het 1e elftal voor 2 personen. 
 

3. Reclame & Signing 
Een vast reclamebord / doek rond het hoofdveld 
Een reclame doek aan de Leerdamseweg (indien ruimte beschikbaar) of B-veld. 

 
Zilver   
Prijs:  € 1.000,- per jaar 
Contractduur: 3 jaar 
Tegenprestatie:  

1. Drukwerk & social Media 
Naam en logo op "Asperen TV" circuit in de kantine. 
Prominente vermelding op de website van vv Asperen bij "onze sponsors" met uw logo en 
doorklik naar uw website. 
 

2. Sponsoravonden & Evenementen 
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en sponsorbijeenkomsten. 
Gratis entree bij wedstrijden van het 1e elftal voor 2 personen. 
 

3. Reclame & Signing 
Een vast reclamebord / doek rond het hoofdveld 
Een reclame doek lang het B-veld. 

 
Brons  
Prijs  € 600,- per jaar 
Contractduur: 3 jaar 
Tegenprestatie: 

1. Drukwerk & social Media 
Naam en logo op "Asperen TV" circuit in de kantine. 
Prominente vermelding op de website van vv Asperen bij "onze sponsors" met uw logo en 
doorklik naar uw website. 
 

2. Sponsoravonden & Evenementen 
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en sponsorbijeenkomsten. 
Gratis entree bij wedstrijden van het 1e elftal voor 2 personen. 
 

3. Reclame & Signing 
Een vast reclamebord op rond het hoofdveld. 

 
  



 

Vrienden van Asperen  
Prijs  € 300,- per jaar 
 
 
Contractduur: 3 jaar 
Tegenprestatie: 

1. Drukwerk & social Media 
Naam en logo op "Asperen TV" circuit in de kantin 
Prominente vermelding op de website van vv Asperen bij "onze sponsors" met uw logo en 
doorklik naar uw website. 
 

2. Sponsoravonden & Evenementen 
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en sponsorbijeenkomsten. 
Gratis entree bij wedstrijden van het 1e elftal voor 2 personen. 
 

3. Reclame & Signing 
Een vast reclamebord /doek rond het hoofdveld. 

 
  



 

Reclamevoering 
Wedstrijdbal  
Sponsor wedstrijdbal € 75,- (1e elftal) 
Bij deze vorm van sponsoring stelt u een wedstrijdbal beschikbaar voor een wedstrijd van het eerste 
elftal van vvAsperen. Tijdens de wedstrijd wordt de bal verloot, waarbij de opbrengst voor VV Asperen 
is. 
 
Sponsor wedstrijdbal € 50,- (senioren) 
Sponsor wedstrijdbal € 25,- (jeugd) 
De naam van uw organisatie wordt vermeld in de kantine van VV Asperen. 
 
Reclamebord  
Eenmalige kosten aanmaak bord € 200,- 
Belettering bord (levering bord door sponsor) € 125,- 

 
Uw bedrijfsnaam wordt op een individueel reclamebord vermeld langs de zijden van het hoofdveld of 
langs het tweede veld. 
1x 3000 x 615 mm  € 150,00 per jaar 
1x 6000 x 615 mm  € 250,00 per jaar 
Overige lengtes   Op aanvraag (in veelvoud van 3 meter) 
 
Reclamedoek  
Eenmalige kosten aanmaak doek € 100,- 

 
Hoofdveld 
Uw bedrijfsnaam wordt op een individueel reclamedoek vermeld langs de zijden van het hoofdveld. 
4000 x 700 mm   € 100,00 per jaar 
8000 x 700 mm   € 200,00 per jaar 
Overige lengtes   Op aanvraag ( in veelvoud van 4 meter)  
 
Leerdamseweg A en B veld 
Uw bedrijfsnaam wordt op een individueel reclamedoek vermeld langs de Leerdamseweg. 
4000 x 700 mm   € 200,00 per jaar 
 
Vlag 
Eenmalige kosten aanmaak vlag € 50,- of zelf aan te leveren 

Uw bedrijfsnaam wordt op een vlag vermeld op het sportpark. 
Vlag rondom het hoofdveld € 75,00 per jaar 
 
Website 
Bij deze vorm van sponsoring wordt uw bedrijfsnaam en logo vermeld op de website van VV Asperen.  
Banner website homepage met doorlink  € 40,00 per jaar 
 
 
Activiteitensponsoring 
Prijs:  op aanvraag / naar wens sponsor 
 
Bij deze vorm van sponsoring verbindt u uw naam aan een activiteit van de jeugd- of seniorenafdeling 
van VV Asperen 
Een voorbeeld van een seniorenactiviteit is een trainingskamp voor de selectie. Enkele voorbeelden 
van jeugdactiviteiten zijn: toernooien, sinterklaasfeest, bezoek aan een wedstrijd van het betaald 
voetbal etc. 
 


