
  v.v. D.H.V. opgericht 01-09-1933 
 Sportpark “D’n Hoekschop” 
 Bloemendaalse Zeedijk 2B 
 4765 BP  Zevenbergschen Hoek 
 Tel: 0168 - 452983 

 algemeen@vvdhv.nl 
 www.vvdhv.nl 

Rabobank Amerstreek 
IBAN nr: NL82 RABO 0159903564 
Rek.nr. 15.99.03.564 
K.v.K. Breda nr. 40280487 

 

  

“Voetbalvereniging D.H.V. levert een belangrijke maatschappelijke 
en sociale bijdrage aan Zevenbergschen Hoek” 
 

 
Wat maakt voetbalvereniging v.v. D.H.V. uniek? 
 
Voetbalvereniging D.H.V. staat al sinds oprichting in 1933 voor gezonde ambities, 
vriendschap en doorzettingsvermogen. Een club waar iedereen welkom is, man of 
vrouw, of je nu goed kan voetballen of iets minder. Een club waar ouders hun 
kinderen graag laten sporten. 
Voetbalvereniging D.H.V. heeft op dit moment ruim 175 voetballende leden waarvan 
meer dan de helft jeugdleden. 
Voetbalvereniging D.H.V. beschikt over een eigen clubgebouw, speelvelden en 
trainingsveld en voor de kinderen een prachtig pannaveld. 
Een accommodatie die regelmatig vernieuwd en keurig onderhouden wordt door 
onze actieve vrijwilligers. 
 
Vrijwilligers als basis 
 
Voetbalvereniging D.H.V. beschikt over een vaste kern actieve vrijwilligers. Zij 
vormen de spil van onze vereniging en zorgen voor begeleiding voor (jeugd) leden, 
het onderhoud aan de accommodatie en het organiseren van activiteiten. Mede 
dankzij hen is voetbalvereniging D.H.V. in staat om zoveel mogelijk zelfstandig te 
opereren, om te groeien en gezond te blijven. Uiteraard ook dankzij de steun van 
onze sponsoren. 
Jaarlijks worden de vrijwilligers en sponsoren in het zonnetje gezet tijdens een 
feestelijke vrijwilligersavond met hapjes, drankjes en muziek. 
 
Maatschappelijk betrokken 
 
Eén van de hoofddoelen in het beleid van voetbalvereniging D.H.V. is jongeren te 
interesseren in sport. Naast het voetbal worden er ook veel andere activiteiten 
georganiseerd zoals een jeugdkamp, bingoavond, sinterklaasviering, of gewoon een 
gezellige avond met muziek. 
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“Onze sponsoren maken het mogelijk dat onze leden van jong tot oud 
wekelijks hun favoriete sport kunnen beoefenen” 

 

 
Waarom Sponsoren? 
 
Sponsoring is een belangrijk onderdeel in het verenigingsleven. Sponsoring in de 
vorm van financiële bijdragen is voor verenigingen belangrijk om ook in de toekomst 
te kunnen overleven. Dit geldt ook voor voetbalvereniging D.H.V. 
 
Er zijn verschillende redenen om te sponsoren. Misschien voetbal één van uw 
kinderen bij voetbalvereniging D.H.V. en wilt u zijn of haar team ondersteunen of 
voetbalt u of één van uw werknemers bij  voetbalvereniging D.H.V. Misschien draagt 
u voetbalvereniging D.H.V. in het algemeen een warm hart toe? 
 
  
 
 
 
 
 
Een andere reden kan zijn dat u publiciteit wilt voor uw bedrijf in de regio en daarbij 
gebruik wilt maken van het ledenaantal en het netwerk van de club. 
 
Er zijn genoeg redenen om te sponsoren en er zijn ook genoeg mogelijkheden om te 
sponsoren bij voetbalvereniging D.H.V. Deze worden in dit document verder 
beschreven. 
Heeft u zelf andere ideeën? Neem gerust contact met ons op en we bespreken ze! 
 
Sponsorcommissie voetbalvereniging D.H.V. 
                
     

 
 
Martin van de Klundert 
06-22655456 
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Hoofdsponsor (senioren / jeugd) 
 
Als hoofdsponsor verbindt u uw bedrijfsnaam aan voetbalvereniging D.H.V. Dit 
betekent dat u regelmatig vermeld wordt met foto of bedrijfsnaam in de lokale media 
en genereert bekendheid in de regio via leden en supporters van voetbalvereniging 
D.H.V. Onze elftallen zullen uw bedrijfsnaam uitdragen op de voorzijde van hun 
tenues. 
Daarnaast levert u een enorme bijdrage aan het functioneren van de club zodat alle 
meisjes, jongens, dames en heren hun favoriete sport kunnen blijven uitoefenen bij 
hun favoriete voetbalclub. 
Met de hoofdsponsor wordt een overeenkomst gesloten voor een periode van 3 jaar 
met eventueel een optie tot verlenging van drie jaar. 
 
Subsponsor (senioren / jeugd) 
 
Als subsponsor verbindt u uw bedrijfsnaam aan voetbalvereniging D.H.V. Dit 
betekent dat u regelmatig vermeld wordt met foto of bedrijfsnaam in de lokale 
media en u genereert bekendheid in de regio via leden en supporters van 
voetbalvereniging D.H.V. Onze elftallen zullen uw bedrijfsnaam uitdragen op de 
rugzijde van hun tenues. 
Daarnaast levert u een enorme bijdrage aan het functioneren van de club zodat 
alle meisjes, jongens, dames en heren hun favoriete sport kunnen blijven 
uitoefenen bij hun favoriete voetbalclub. 
Met de subsponsor wordt een overeenkomst gesloten voor een periode van drie jaar 
met eventueel een optie tot verlenging van drie jaar. 
 

Reclameborden Hoofdveld. 

De reclameborden zijn een niet meer te missen bron van inkomsten voor onze 
vereniging. De aanschafkosten van het reclamebord (244 cm * 60 cm) zijn  
€ 150,=. Het bord blijft eigendom van de sponsor. De sponsorkosten jaarlijks 
terugkerend bedragen € 100,= per bord per voetbalseizoen. 
 
Reclameborden Pannaveld 
 
Drietal mogelijkheden, aanmaakkosten worden door leverancier borden aan u 
doorberekend. 
2000 * 1000 (laag hekwerk, lange zijde)  aanmaakkosten  € 130.00 ex btw 
2440 * 1220 (groot hekwerk, boven doelen korte zijde) aanmaakkosten € 165.00 ex btw 
2500 * 2000 (groot hekwerk korte zijde)  aanmaakkosten € 225.00 ex btw 

 
Jaarlijks terugkerend sponsoring EUR 130,= per bord.  2000*1000 en 2440*1220 
Jaarlijks terugkerend sponsoring EUR 175,= per bord   2500*2000 
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Wedstrijdballen 
 
Het is mogelijk een wedstrijdbal te schenken t.b.v. het 1e en/of 2e elftal. Uw 
naam (bedrijf of persoon) komt terug op de website, kantine en bokaal bij de 
aftrap. De prijs hiervoor bedraagt eenmalig € 80,=. 
 
 
Club van Vijftig 
 
De “Club van 50” is opgericht met als doel voetbalvereniging D.H.V. financieel 
te ondersteunen. Deze ondersteuning kan bestaan uit investeringen in de eigen 
accommodatie of in attributen voor voetbalvereniging D.H.V. 
De “Club van Vijftig” is opgericht voor onbepaalde tijd. 
De inleg bedraagt € 50,= per jaar. 
 
Alle sponsors worden vermeld (weblink) op de website van 
voetbalvereniging D.H.V. www.vvdhv.nl 
 
 
Is uw interesse gewekt? Neem dan contact op met één van de leden van de 
sponsorcommissie. 
 
Oktober 2017 
Voetbalvereniging D.H.V. 
 
 


