
 

Sponsorbrochure 
Voetbalvereniging De Wite Peal 
Sintjohannesga / Rotsterhaule 



 

2 



 

3 

De voetbalvereniging De Wite Peal uit Sintjohannesga en 
Rotsterhaule, is een actieve club met momenteel iets meer 
dan 327 leden. Sportiviteit, respect en saamhorigheid staan 
hoog in het vaandel. Voor u als (potentiële) sponsor een 
goede manier om uw bedrijf onder de aandacht te 
brengen of gewoon omdat u onze club een warm hart 
toedraagt. 

1

De voetbalvereniging D.W.P. (De Wite 
Peal) bestaat sinds 19 juni 1947.  

Met een 22tal actieve teams nemen we 
deel aan de competitie met als 
uitvalsbasis onze velden en clubhuis op 
sportpark de Grie in Sintjohannesga. 

Onze teams spelen door de hele 
provincie Friesland maar ook in 
Drenthe, Groningen en Overijsel zijn we 
regelmatig te vinden. 

Voor u als ondernemer een 
buitengewone kans om te laten zien in 
een groot gebied dat u de sport een 
warm hart toedraagt en misschien wel in 
het bijzonder onze voetbalvereniging 
DWP.  

2

Wij bieden verschillende mogelijkheden 
om de vereniging te sponsoren. In deze 
brochure proberen we een samenvatting 
te geven. Zodat u kunt kijken of er voor 
u een passende vorm bij zit. 

Natuurlijk staan wij altijd open om 
samen naar een op maat gemaakte 
oplossing te zoeken.  

 

- De Sponsorcommissie 
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Om extra fondsen te werven voor onze 
vereniging hebben we de sponsorcommissie. 
Deze commissie is uw aanspreekpunt voor 
alle sponsor activiteiten.  

1

Als u DWP sponsort vindt u uw naam terug onder het 
sponsor menu van de website.  

Voor de hoofdsponsor en de co-sponsoren van de 
sponsorgroep DWP komt het logo op de website 
hoofdpagina en ook op het kantine TV scherm.  

We hebben met de nieuwe website een scala aan 
mogelijkheden erbij gekregen om nog gerichter uw 
bericht onder de aandacht te brengen. In een flexibel 
pakket, u kiest waar en wanneer u uw bedrijf wilt laten 
zien. Maar ook bieden we nu de mogelijkheid om binnen 
de website uw eigen pagina te beheren. In de toekomst 
kunt u zelfs uw eigen. sponsor logo’s en teksten beheren. 

 

Onze nieuwe website laat al indrukwekkende getallen zien 
met betrekking tot bereik en doelgroep in de eerste twee 
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maanden. We kunnen nu gericht laten zien 
welke doelgroep u bereikt, waar deze zich 
bevindt en hoe vaak en waar uw advertentie / 
logo in beeld is geweest. 

Behalve al deze mogelijkheden vlakken we 
klassieke advertentie mogelijkheden op onze 
club niet uit. De gebruikelijke borden langs het 
veld hebben we nu ook uitgebreid met de 
mogelijkheid een deur in het clubgebouw te 
sponsoren. Men loopt letterlijk tegen uw bedrijfs 
logo aan. 

 

Kijk rustig eens 
naar de 

mogelijkheden. 
Wij staan u 

graag te woord 
om een en 

ander te 
verduidelijken. 

-de Sponsorcommissie 

Kantinescherm advertentie (Narrowcast systeem) 

Reclame op het kantinescherm,behoort nu ook tot de 
mogelijkheden. Gewoon één wedstrijd uw advertentie 
op het scherm voor €40 of €200 per kalenderjaar. Zo 
vaak wijzigen als u wilt. Ideaal om als kleine (of grote) 
ondernemer uw aanbieding wekelijks te 
communiceren bij de club. Eventueel 52 
nieuwsberichten per jaar onder eigen beheer in plaats 
van een plaatje. 

Schermsponsor 

We hebben ambities met ons nieuwe club 
computer systeem. We hebben een 
gelimiteerd aantal mogelijkheden om 
scherm sponsor te worden. 

Als scherm sponsor weet je direct waar het 
geld heen gaat. We besteden het geld 
aan een nieuw TV Scherm. Dat komt te 
hangen op een prominente plek. Daar 
komt uw naam opgeplakt “Dit scherm is 
gesponsord door [Uw (bedrijfs)naam]” voor de 
levensduur van het scherm. Ook komt op de feed altijd 
uw logo bijna beeldvullend naar voren voor 3 jaar. 

Samengevat onze huidige sponsorvormen 
Website banner Logo + Link 

Indien gewenst plaatsen wij uw logo(banner) en 
daaraan gelinkt uw eigen website willekeurig op onze 
pagina’s. De prijs per jaar is €40. Logo (banners) op de 
Home, Programma komende week, Laatste uitslagen, 
Fotoalbums en Gastenboek voor €100,  



 

6 

Club van 100 

De CLUB VAN 100 is een groep van personen die € 45,- per 
seizoen beschikbaar stellen voor speciale doelen ter 
verbetering van de accommodatie van v.v.D.W.P. 
Daarnaast zullen andere faciliteiten ten behoeve van de 
leden uit deze bijdragen gefinancierd kunnen worden 
zoals vrijwilligers avonden, jeugdtoernooien, 
wedstrijdballen e.d. 

Balsponsor 

Als balsponsor sponsort u een wedstrijdbal bij een wedstrijd 
van het 1e elftal. Uw bedrijf krijgt vermelding in het 
programmaboekje en een vermelding op het 
balsponsorbord die in de kantine hangt. U bent al 
balsponsor voor maar € 50,-  per seizoen. 

Advertentie presentatiegids 

Sinds het seizoen 2013-2014 zijn we gestopt met het 
uitgeven van het clubblad "It Wite Pealtsje" . Hiervoor in 
plaats is de prachtige jaarlijks uitgegeven full-color 
presentatiegids gekomen. De kosten voor een advertentie 
zijn als volgt:  

1/2 A4 voor € 115,-, 1/4 A4 voor € 67,50,  1/8 A4 voor € 40,- 

Bordsponsor 

U kunt ervoor kiezen om uw bedrijf te promoten door 
middel van een reclamebord langs het hoofdveld. U kunt 
hier een keuze maken tussen een enkelzijdig reclamebord 
en een dubbelzijdig recamebord. De kosten voor een 
enkelzijdig reclamebord bedragen per seizoen € 75,- en 
voor een dubbelzijdig reclamebord € 100,- per seizoen. 
Deze kosten zijn exclusief aanschaf reclamebord. 

Co-Sponsor 

Op dit moment hebben we totaal 11 co-sponsors. U kunt 
ook co-sponsor worden voor € 300,- per seizoen. Uw bedrijf 
krijgt dan een vermelding op het Sponsorgroep bord en 
het logo van uw bedrijf komt op het briefpapier en op een 
prominente plaats op de website/presentatiegids/club tv. 

Dit is ons meest complete pakket, voor extra sponsor 
mogelijkheden gelden gereduceerde tarieven als u lid 
bent van onze Sponsorgroep. 

Samengevat onze huidige sponsorvormen 
Sponsordeur 

De Sponsordeur is een deur van ons verenigings 
gebouw die we beschikbaar stellen om uw reclame 
print te plaatsen. €100,- per seizoen. Deze kosten zijn 
exclusief eenmalige opmaak en plaatsingskosten.  
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De Wite Peal, onlosmakelijk verbonden met 
Rotsterhaule, Sintjohannesga en omgeving. Een 
noflike vereniging. 

Voetbalvereniging DWP 
de Grie 30 
8464 PB, SintJohannesga 

www.vvdwp.nl    

sponsorgroep@vvdwp.nl 
IBAN: NL62 RABO 0330 7056 95 
KvK: 40000531 


