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De sponsoring van v.v. Gorssel is nodig om de beoefening van de voetbalsport voor haar leden nu en in de 

toekomst mogelijk te maken en te behouden. Ondanks de grote inzet van vrijwilligers kan dit niet alleen 

gefi nancierd worden uit de opbrengsten van de contributiegelden. Meer professionele aanpak, opleidingen, 

activiteiten en begeleiding vraagt om steeds meer fi nanciële armslag binnen de vereniging. v.v. Gorssel ziet 

daarom sponsoring als een bijdrage en ondersteuning voor de haar tot doel gestelde taken en v.v. Gorssel wil 

dit graag met u als eventuele sponsor verwezenlijken. Het streven naar onderlinge betrokkenheid, zakelijke 

contacten, goede public relations en promotie voor het dorp Gorssel zijn zaken die wij zeer serieus nemen.

Media mogelijkheden
Met ruim 200 leden en donateurs, de toeschouwers die wekelijks Sportpark “Gerstlo” bevolken, de wekelijkse presen-
tatie op de tv in de kantine en onze eigen website, heeft de v.v. Gorssel een sponsor veel te bieden. v.v. Gorssel werkt 
met pakketsponsoring, dat wil zeggen dat er voor de verschillende sponsorbedragen een overzichtelijk pakket van 
faciliteiten wordt aangeboden. Doel is het budget voor de vereniging te verhogen en u als ondernemer heeft de moge-
lijkheid uw naam meer te etaleren binnen onze vereniging. Door middel van contracten van 3 jaar wil de v.v. Gorssel 
naar de sponsors toe een stuk duidelijkheid brengen over wat er met de sponsor is afgesproken, alsmede op welke 
faciliteiten de sponsor kan rekenen binnen de vereniging.

Bereik
Uw sponsoring zal zeker opgemerkt worden door de bezoekers en clubleden die wekelijks op onze voetbalvelden 
aanwezig zijn. Het bereik is groot aangezien onze elftallen niet alleen bezoekers krijgen uit Gorssel, maar uit meerdere 
plaatsen in de nabije omgeving. Voor u als sponsor is op en rondom ons sportpark een plaats te vinden. Bent u als 
ondernemer geïnteresseerd om onze vereniging te ondersteunen, op welke wijze dan ook, dan is v.v. Gorssel uiter-
aard bereid om vrijblijvend met u van gedachten te wisselen en de activiteiten van de sponsorcommissie nader toe te 
lichten. Gezien de mogelijkheden die wij als sponsorcommissie hebben, zullen wij zeker een bij uw budget passende 
besteding voor uw sponsoring vinden, waarvoor de vereniging u zeer erkentelijk zal zijn.

Andere sponsorvormen
Naast pakketsponsoring zijn er nog diverse andere sponsorvormen mogelijk. Een aantal voorbeelden: inloopshirt, 
sporttassen, tenue clubhuispersoneel, tenue teamleiders, tenue clubscheidsrechters, trainingspakken, verzorgings-
materialen, wedstrijdbal 1e elftal, pupil van de week en derde helft sponsoring. De sponsorcommissie van v.v. Gorssel 
gaat graag met u in gesprek over sponsor mogelijkheden.

HOOFDSPONSORING

● groot sponsorbord achter de goal, zichtbaar vanaf kantine 
 (bord dient sponsor zelf aan te schaffen)
● uiting hoofdsponsorschap middels bord bij kantine
● uiting hoofdsponsor op nieuwsbrief Bestuur en Sponsorcommissie
● uiting hoofdsponsor op presentatie in kantine
● uiting hoofdsponsor op website v.v. Gorssel inclusief link
● uiting hoofdsponsor in Gids (1x per jaar)
● shirtsponsor v.v. Gorssel 1
● shirtsponsor uittenues 1e elftal v.v. Gorssel
● sponsor trainingspakken selectie
● sponsor polo’s 1e elftal 
● 1 wedstrijdbal voor v.v. Gorssel 1
● Gratis deelname aan sponsoractiviteit 
● 2 sponsordeuren in kleedkamer groep v.v. Gorssel
● contractduur 3 jaar
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€ 2.500,- per jaar

CO-SPONSOR

● groot bord achter de goal, zichtbaar vanaf zijkanten van het veld
 (bord dient sponsor zelf aan te schaffen)
● sponsor inloopshirts v.v. Gorssel 1
● sponsor trainingspakken selectie
● sponsor polo’s 1e elftal
● uiting cosponsor op nieuwsbrief Bestuur en Sponsorcommissie
● uiting cosponsor op presentatie in kantine
● uiting cosponsor op website v.v. Gorssel inclusief link
● uiting cosponsor in Gids (1x per jaar) 
● 1 wedstrijdbal voor v.v. Gorssel 1 
● Gratis deelname aan sponsoractiviteit 
● 1 sponsordeur in kleedkamer groep v.v. Gorssel
● contractduur 3 jaar

P
LA

TIN
A

€ 1.000,- per jaar

KLEDING SPONSOR SENIOREN

● kledingsponsor overige seniorenelftallen 
● sponsorbord (gefaciliteerd door v.v. Gorssel, uiteraard in overleg met de sponsor)
● uiting kledingsponsor op presentatie in kantine
● uiting kledingsponsor op website v.v. Gorssel inclusief link
● uiting kledingsponsor in Gids (1x per jaar)
● 1 wedstrijdbal voor v.v. Gorssel 1
● uitnodiging deelname aan sponsoractiviteit
● contractduur 3 jaar
● bij 2 sponsoren per elftal zijn de kosten € 450,- per sponsor € 750,- per jaar

G
O

U
D

KLEDING SPONSOR JUNIOREN/PUPILLEN

● kledingsponsor junioren/pupillen
● sponsorbord (gefaciliteerd door v.v. Gorssel, uiteraard in overleg met de sponsor)
● uiting kledingsponsor op presentatie in kantine
● uiting kledingsponsor op website v.v. Gorssel inclusief link
● uiting kledingsponsor in Gids (1x per jaar)
● uitnodiging deelname aan sponsoractiviteit
● contractduur 3 jaar

€ 600,- per jaar
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BORDSPONSOR

● sponsorbord(door v.v. Gorssel gefaciliteerd uiteraard in overleg met de sponsor)
● uiting bordsponsor op website v.v. Gorssel inclusief link
● uitnodiging deelname aan sponsoractiviteit
● contractduur 5 jaar € 200,- per jaar
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MATERIAALSPONSOR*

● wedstrijdbal v.v. Gorssel 1 (kosten € 100,-)
● sponsoring van de derde helft (snacks, zoutjes, bittergarnituur o.i.d.) (kosten € 50,-)
● koffi ebekers met naam of logo
● trainingstassen voor de vereniging
● trainingsballen
● trainingsmateriaal (oa hesjes, pilonnen, goals etc.)
● verzorgingsmateriaal (bidons, spons, waterzak)
● tenue clubhuispersoneel en/of teamleiders
* Dit zijn enkel suggesties waar wij momenteel mee bezig zijn, heeft u als (potentiële) sponsor eigen ideeën dan staan wij daar zeker open voor.
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