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Kennismaking tussen…  
  

U en Voetbalvereniging Heino   
 

 

vv Heino méér dan voetbal alleen … 
 
 

• De sociale ontmoetingsplek van 1.000 leden 

• Up & running door 450 vrijwilligers 

• 1e team speelt zondag 1e klasse 

• Aanbieder van maatschappelijke stages 

 

Onze evenementen: 

• Winterloop vv Heino (+/- 500 deelnemers) 

• Ter Heyne Cup (jeugdvoetbaltoernooi pinksteren) 

• 7x7 45+ toernooi 

• Futsal toernooi 

• Voetbal2daagse 

• Familiedag 

 

 

 

  



Wat kunnen we voor elkaar betekenen… 
 

Er zijn vele redenen voor bedrijven om te sponsoren: persoonlijke en 
maatschappelijke betrokkenheid (goodwill), promotie van een product, verhogen 
van de naamsbekendheid, leggen of verbeteren van relaties met (potentiële) 

klanten etc. 
Uw reden is van belang om samen tot de meest optimale sponsoroplossing te 

komen. 
 
Gaat u voor regionale aandacht, dan denken wij bijvoorbeeld aan het sponsoren 

van … 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is zomaar een greep uit ons aanbod van mogelijkheden en wij staan altijd 

open voor nieuwe (creatieve) ideeën…  

 
 

Wij denken graag met u mee om samen een winnend team te vormen!  

  

Voetbalkleding 

Leiders en spelers 

nemen uw naam ook 

mee op pad door de 

regio 

Winddoek 

Aan het hoofdveld op een 

toonaangevende plaats 

kunt u werken aan uw 

naamsbekendheid 

Digitale reclame 

Uw bedrijf op onze website 

digitaal in beeld onder het meest 

bezochte item ‘programma’ 

zaterdag of zondag  



 

 

Reclamebord hoofdveld 1 (3.05X76.5cm) 

 

Reclamebord veld 4x4 (3.05x76.5cm) 

 

Winddoek (1.75x1.88cm)  

 

Condities: 

• Inclusief eenmalige maakkosten reclamebord/ winddoek 

• Aanleveren van logo- tekst reclamebord/ winddoek 

• Tussentijdse wijzigingen voor rekening van sponsor 

• Contractstermijn: minimaal 4 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standenbord LCD scherm sportkantine (20x15cm) 

Contractduur minimaal 1 jaar 

Advertentie LCD scherm sportkantine (1.10x 85cm) 

Contractduur minimaal 1 jaar 

Sponsorslide website 

Contractduur minimaal 1 jaar 

Advertentie Heino Sport (4 uitgaven per seizoen) 

Contractduur min. 1 jaar 

 

  

BOARDING 

&  

WINDDOEK 

SPONSORMOGELIJKHEDEN 

 

DIGITAAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdsponsor Heino 1 

Vermelding programmaboekje Heino 1 met logo  

 

Posterscroller ingang 

Contractduur minimaal 4 jaar 

Reclamezuil ingang 

Contractduur minimaal 4 jaar 

Balsponsor 

Bespreek de mogelijkheden  

Merchandise 

Vv Heino verkoopt merchandise via internet (www.vvheino.nl).  

Het is mogelijk om hier uw sponsoruitingen op aan te brengen.  

De bijdrage voor deze sponsoruiting wordt in overleg met de sponsorcommissie 

vastgesteld per onderdeel. 

Sponsoring in natura 

In combinatie met een van de andere mogelijkheden is het uiteraard mogelijk om 

prijzen voor bijvoorbeeld evenementen aan te bieden.  

 

Vormgeven sponsoruitingen 

Het is mogelijk om in overleg de vormgeving voor sponsoruitingen via ons te laten 

verzorgen.  
 

Maatwerk 

Zelf ideeën? We gaan graag met elkaar in gesprek. 

 

 

  

 

OVERIGE 



 

  

 

• 2x bord veld 1  

• 2x Seizoenskaart Heino 1 

• Vermelding sponsorpagina website 

 en clubblad Heino Sport 

 

SPONSORPAKKET 

BASISPLUS 

 

• Bord veld 1 en advertentie LCD scherm 

• 2x Seizoenskaart Heino 1 

• Vermelding sponsorpagina website 

en clubblad Heino Sport 

 

SPONSORPAKKET 

BRONS 

• 2x bord veld 1 

• 2x Seizoenskaart Heino 1 

• Advertentie standenbord sportkantine 

• Advertentie LCD kantine sportkantine 

• Vermelding sponsorpagina website, clubblad 

 

SPONSORPAKKET 

ZILVER 

SPONSORPAKKETTEN 
 

• Bord veld 1 of advertentie LCD scherm 

• 2x Seizoenskaart Heino 1 

• Vermelding sponsorpagina website 

 en clubblad Heino Sport 

 

 

SPONSORPAKKET 

BASIS 



    

• 3x bord veld 1 

• Winddoek 

• 2x Seizoenskaart Heino 1 

• Advertentie standenbord en LCD-scherm 

• ¼ Advertentie clubblad Heino Sport 

• Balsponsor 

• Vermelding sponsorpagina website, clubblad 

 

• 3x bord veld 1 

• 2x Seizoenskaart Heino 

• Advertentie standenbord en LCD-scherm 

• ¼ Advertentie clubblad Heino Sport 

• Vermelding sponsorpagina website, clubblad 

SPONSORPAKKET 

DIAMANT 

• Winddoek 

• 2x Seizoenskaart Heino 1 

• Advertentie standenbord sportkantine 

• Advertentie LCD sportkantine 

• ¼ Advertentie clubblad Heino Sport 

• Vermelding sponsorpagina website, clubblad 

SPONSORPAKKET 

GOUD 

SPONSORPAKKET 

PLATINA 



 

Algemene voorwaarden sponsoring: 
 

• Contracttermijn sponsorpakketten 4 jaar 

• Alle tarieven van sponsoring zijn exclusief btw. 

• Tussentijdse wijziging (logo, naam) vanuit  

sponsor, kosten voor sponsor 

• Aanleveren logo/advertentie door de sponsor 

 

 

 

Contactgegevens 

Adresgegevens: 

Bezoekadres: Stationsweg 10, 8141 SC Heino 

Postadres: Postbus 13, 8140 AA Heino 

Contactpersonen sponsoren:  

Bram Vervloet (voorzitter), Kaj Rosink (penningmeester),  

Nicky Kortstee (secretaris), Leon Leferink, Rob Kruisdijk,  

Glenn de Weerd en Leon de Haan. 

Mail: sponsorheino@gmail.com 

Website: www.vvheino.nl/organisatie/sponsoren 

Zakelijke gegevens: Kvk nr. 05026754    

BTW nr. 0026.44.149.B01 | IBAN nr. NL03RABO0327104953 

BEDANKT  

WE ZIEN U GRAAG ALS SPONSOR VAN VV HEINO! 
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