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Introductie

Informatie over sponsormogelijkheden bij vv Bergen
Inmiddels is de fusievereniging vvBergen, ontstaan uit de samenvoeging van BSV en 

vvBerdos, een club waar in vele opzichten rekening mee gehouden wordt. Op het ver-

nieuwde Sportpark ‘de Kiefthoek’ aan de Groeneweg 5 in Bergen worden wekelijks vele 

wedstrijden gespeeld op recreatief en prestatief niveau. De nieuwe fusievereniging is 

sinds de start een van de grotere voetbalverenigingen in de regio Noord-Holland Noord. 

Dankzij kampioenschappen en promoties spelen alle vertegenwoordigende elftallen op 

een relatief hoog niveau. In veel gevallen zelfs hoger dan ooit voor Bergense begrippen. 

Bij de start kon de accommodatie worden gemoderniseerd en beschikt de vereniging 

over twee geavanceerde kunstgrasvelden en twee natuur grasvelden. 

vvBergen heeft ca. 600 jeugdleden (verdeeld over junioren, pupillen, mini-pupillen, 

meisjes, G-voetballers en kabouters), ca. 100 seniorleden, dames en heren en een flore-

rende zaalvoetbaltak. 

De vereniging is zowel sportief als financieel gezond. Dit is mede te danken aan de meer 

dan 150 vrijwilligers, een grote groep sponsors, adverteerders en donateurs. De in 2019 

opgerichte Business Club en de “Vrienden van de vvBergen” spelen hierin een grote rol. 

Dankzij hun financiële extra’s maken zij bijzondere projecten mogelijk.

Onze vereniging streeft vooral naar sport- en spelplezier voor de leden. Maar omdat 

sport en spel nu eenmaal leuker zijn als je wint, faciliteren we de leden op het hoogst 

mogelijke niveau en op alle mogelijke manieren. Er zijn professionele en gemotiveerde 

trainers en begeleiders en alle mogelijke middelen en faciliteiten. De nieuw- en verbouw 

stelde ons in staat de laatste landelijke normen op gebied van gezondheid, milieu en 

veiligheid als leidraad te nemen. 

Wij willen ons complex voor elke doelgroep openstellen. Daarnaast wil het hoofdbe-

stuur van vvBergen haar maatschappelijke bijdrage leveren op diverse vlakken. 

Om als vereniging op alle fronten optimaal te presteren, zijn we in grote mate afhankelijk 

van externe financiële bronnen. In deze catalogus presenteren wij de mogelijkheden die 

onze vereniging te bieden heeft, in de hoop u voor een sponsorschap te interesseren. 

Door de extra inkomsten uit sponsoring kunnen wij:

• onze club op een zeer verantwoorde wijze besturen;

• de maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de (Bergense) gemeenschap ten  

 volle uitdragen door een goede opvang van onze (jeugd)leden dankzij optimale  

 sportfaciliteiten en bijbehorende accommodaties.

vvBergen biedt haar sponsors:

• ruime mogelijkheden voor sponsoractiviteiten; 

• een ontspannen sfeer waarin de mogelijkheden worden geboden in contact te treden 

 met de mensen van en achter de voetbalvereniging, medesponsors, adverteerders, 

 supporters en belangstellenden;

• een uitstekend functionerend en betekenisvol netwerk van sporters, ouders en  

 betrokkenen die bereikt en geactiveerd worden via bijeenkomsten/events, (social) 

 media, nieuwsbrieven en een zeer goed bezochte en actuele website.

In deze sponsorgids geven wij u een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden.  

Maar uiteraard staan we ook open voor andere ideeën, wensen en mogelijkheden. 

Wij vernemen graag als u daar behoefte aan heeft. En hopen van harte u in welke vorm 

dan ook als sponsor van onze vereniging te mogen begroeten.

Namens het dagelijks bestuur van de vvBergen 

Tom Pedroli (voorzitter), Matijs Jutte (penningmeester),

Mark Stutterheim (secretaris), Loek van den Berg (voorzitter Jeugdbestuur)

en Jessica Daalder (Verenigingszaken)
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1. Hoofdsponsor:
Een van de vele mogelijkheden is het Hoofdsponsorschap van vvBergen. Wanneer u er 

voor kiest om Hoofdsponsor te worden, betekent dit dat u een compleet pakket aan 

sponsormogelijkheden ontvangt, met als belangrijk gegeven dat u tevens shirtsponsor 

wordt van de seniorenselectie, Bergen 1 en 2. Daarnaast zal uw naam op diverse locaties 

duidelijk kenbaar worden gemaakt op het complex van vvBergen.

Zo zullen bij het scorebord en op beide kunstgrasvelden reclameborden met uw naam 

en logo worden geplaatst en zal er tijdens wedstrijddagen 1 of meerdere vlaggen van 

uw bedrijf worden gehesen.

Een overzicht van het complete pakket:

• uw (bedrijfs)naam op de kleding van de heren 1 en 2 selectie

 (voor of achterzijde) shirt en/of broek;

• een reclamebord op het scorebord;

• een reclamebord op beide kunstgrasvelden;

• vlaggen op het complex;

• diverse marketing- en activatieacties naar behoefte en afstemming;

• hyperlink op onze website www.vvbergen.nl, naar uw eigen website.

2. Hoofdsponsor Jeugd:
Voor de talrijke jeugd, feitelijk de basis van de vereniging is een aparte hoofdspon-

sorpropositie beschikbaar.  Wanneer u voor deze  kiest om Hoofdsponsor te worden, 

betekent dit dat u een compleet pakket aan sponsormogelijkheden ontvangt, met als 

belangrijk gegeven dat u tevens shirtsponsor wordt van alle jeugdteams. Daarnaast zal 

uw naam op diverse locaties duidelijk kenbaar worden gemaakt op het complex van 

vvBergen.

Zo zullen bij het scorebord en op beide kunstgrasvelden reclameborden met uw naam 

en logo worden geplaatst en zal er tijdens wedstrijddagen 1 of meerdere vlaggen van 

uw bedrijf worden gehesen.

 Een overzicht van het complete pakket:

• uw (bedrijfs)naam op de kleding van alle jeugdteams (voorzijde shirt);

• een reclamebord op het scorebord;

• een reclamebord op beide kunstgrasvelden;

• vlaggen op het complex;

• diverse marketing- en activatieacties naar behoefte en afstemming;

• hyperlink op onze website www.vvbergen.nl, naar uw eigen website.

3. Sponsor:
Uw bedrijf sponsort een nader te bepalen bedrag aan de club. Afhankelijk van de finan-

ciële overeenkomst en de beschikbare mogelijkheden worden de diverse sponsorpak-

ketten vastgesteld. Een deel zal vergelijkbaar zijn als bij de Hoofdsponsor, inclusief en 

niet beperkt tot reclame op shirts en broeken.

4. Reclamebordsponsor:
Hier hebt u de keuze meerdere mogelijkheden:

• Sponsorbord aan de zijde van het clubhuis en terras

 hierbij wordt uw reclamebord aan de zijde van het clubhuis/terras aan het hekwerk 

langs het hoofdveld geplaatst.

• Sponsorbord langs het hoofdveld of het tweede kunstgrasveld

 hierbij wordt uw reclamebord aan het hekwerk langs het hoofdveld geplaatst.

• Sponsorbord op de tribune 

 hierbij krijgt uw reclamebord een opvallende positie op de bovenzijde van de hoofd-

tribune.

• Sponsorbord aan het scorebord 

 hierbij wordt uw reclamebord onder of aan de zijkant van het scorebord bevestigd. 

Tijdens de wedstrijd valt regelmatig het oog op het scorebord.

• Sponsorbord aan het Pannaveld 

 hierbij wordt uw reclamebord aan het hekwerk langs het Pannaveld bevestigd. 
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5. Tenuesponsor:
Hier hebt u de keuze uit één of meer mogelijkheden:

• Wedstrijdtenuesponsor van een elftal

hierbij adopteert u een volledige voetbaloutfit van een senioren 11-tal, bestaande uit 

broeken, shirts en kousen en een keeperoutfit. Bijgevoegd wordt een grote tas om 

alle kleding netjes te beheren. Op de voorkant van de shirts wordt uw sponsoruiting 

geplaatst. Als gezegd is dit pakket alleen voor seniorenteams of voor teams deelne-

mend aan speciale competities beschikbaar.

• Overig

Naast wedstrijdtenuesponsor van teams, begeleiding of bijvoorbeeld de scheidsrech-

ters zijn er jaarlijks diverse projecten die gesponsord kunnen worden. In overleg tus-

sen de sponsor, de PR-commissie en de jeugdafdeling worden deze vastgelegd. 

6. Overige mogelijkheden
Onze club biedt naast genoemde suggesties nog diverse andere interessante mogelijk-

heden. Voorbeelden zijn: 

- onze kleedkamers kunnen worden aangeduid met een nummer EN uw naam of logo;

- informatie over kleedkamers en velden wordt gecommuniceerd op een beeldscherm, 

  daarop kan uw logo worden vermeld;

- voor het goed begeleiden van de wedstrijden steken wij veel middelen en moeite in 

  een perfect en kundig scheidsrechterskorps, ook daaraan kunt u zich verbinden.

7. vvBergen website sponsor:
vvBergen beschikt over een actieve, representatieve en actuele website. Maandelijks 

wordt deze website gemiddeld 35.000 maal aangeklikt. Juist mede veroorzaakt door 

de actuele informatie over allerlei zaken die direct van belang zijn voor leden, gasten 

en overige geïnteresseerden, maar ook handige links zijn populair. vvBergen biedt u de 

mogelijkheid om op de FrontPage uw logo en websitelink te plaatsen. Met een grote 

regelmaat is uw logo in het scherm te zien en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid 

om hierop te ‘klikken’ voor meer informatie. 

8. Wedstrijd- en balsponsor:
De aankondiging van de thuiswedstrijden van het 1e elftal wordt gebruikelijk ge-

daan op de website en de zeer populaire online uitgave Flessenpost uit Bergen (*). 

Uw naam/logo wordt hierbij vermeld en daarmee wordt een zeer groot, feitelijk voet-

bal-overstijgend, bereik gerealiseerd. Tevens wordt door “de speaker” bij het betreden 

van de teams de opstellingen en de wedstrijd- en balsponsor aangekondigd.

*Een nieuwsupdate met de link naar Flessenpost uit Bergen wordt wekelijks naar 25.000 

adressen verstuurd.

9. Vrienden van de vvBergen en Business Club:
De Vrienden van de vvBergen zijn voortgekomen uit de Club van 100 en zet zich met 

groot succes in voor het financieren van speciale projecten die door de vereniging 

worden aangedragen. Veelal betreft dit de aanschaf van apparatuur die niet standaard 

gebudgetteerd was maar van belang is voor het onderhoud aan en verbetering van 

het complex en de opstallen. Voor een jaarlijkse bijdrage van 50 euro bent u al lid en 

ontvangt u uitnodigingen voor relevante bijeenkomsten en vergaderingen. De Business 

Club heeft een actief sociaal programma. Een lidmaatschap kost 500 euro per jaar. De 

helft van dit bedrag wordt aangewend voor overwegend de Jeugd van de vvBergen. De 

andere helft voor evenementen, excursies en vertier. 

Resumé
U ziet: mogelijkheden genoeg om uw bedrijf op een professionele manier te profileren 

en zo onze vereniging financieel te steunen. En als u nog andere ideeën, wensen of mo-

gelijkheden heeft dan gaan we daarover graag in gesprek. Met uw financiële ondersteu-

ning kunnen wij vooral de jeugd in Bergen de gelegenheid bieden het in vele opzichten 

fantastische voetbalspel te beoefenen. Wij hopen van harte dat u daaraan als sponsor 

wilt bijdragen.

Voor verder informatie kunt u terecht bij:

sponsoring@vvbergen.nl, waarna er contact met u wordt opgenomen.

Of kijkt u op de website van de vvBergen voor contactadressen
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