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Sponsor worden. 

 

Sponsoring is voor een vereniging als de onze van zeer groot belang. De financiële 

middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven de vereniging onder andere 

de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, materialen aan te schaffen en 

activiteiten voor jong en oud te ontplooien. Dit komt de uitstraling en de levendigheid 

van ons dorp, de vereniging en haar leden ten goede. 

 

Een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten 

en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als 

een kloppend hart binnen de vereniging. Inmiddels heeft ook bij ons de digitale media 

zijn entree gemaakt en wordt onze website gemiddeld zo’n 1500 keer per week bezocht. 

Rondom belangrijke evenementen zelfs nog meer! 

 

Veel van de huidige sponsoren van de vereniging zijn een overeenkomst aangegaan, 

niet alleen om hun eigen naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid in de 

gemeenschap te vergroten, maar vooral ook omdat ze de vereniging en haar leden een 

warm hart toedragen. 

 

Het bestuur zal alles in het werk stellen om de eer en goede naam van de sponsoren 

hoog te houden en de uitstraling van de vereniging sportief, correct en sfeervol te 

houden. Dit om er voor te zorgen dat de vereniging het waard blijft om als sponsor te 

steunen. 

 

Ron Kiesling 

 

06 23 98 81 71 

sponsor@vvhelvoirt.nl  

http://www.vvhelvoirt.nl/
mailto:sponsor@vvhelvoirt.nl
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Mogelijkheden. 

 

Binnen de vereniging zijn er een groot aantal mogelijkheden voor sponsors. Zo zijn er 

regelmatig éénmalige activiteiten, is er een wedstrijdbal, de website, de nieuwsbrief, 

onze eigen voetbal app, vlaggen op het sportpark, kleding, tassen en reclameborden 

langs de velden of aan de hoofdtribune. De basis voor sponsering start met bord-

sponsering of shirt- sponsering. 

 

Hieronder een aantal mogelijkheden en de daarbij behorende tarieven, de tarieven zijn 

exclusief BTW.    

 

• Reclamebord langs hoofdveld (500cm x 70cm): 

o 5 jaar, € 225 per jaar + eenmalig € 110 aanmaakkosten 

 

• Reclamebord kunstgrasveld (250cm x 65cm): 

o 5 jaar, € 165 per jaar + eenmalig € 85 aanmaakkosten 

 

• Reclameborden langs hoofdveld en kunstgrasveld: 

o 5 jaar, € 350 per jaar + eenmalig € 185 aanmaakkosten 

 

• Tenues team 11-tal (15+1 tenues): 

o contract voor 4 jaar: eerste jaar € 950 + daarna € 200* per jaar 

o (5 jaar als shirts nog niet zijn versleten) 

o (extra kleurentoeslag, eenmalig, bij fullcolour bedrukking) 

 

• Tenues jeugdteam 8-tal (12+1 tenues): 

o contract voor 4 jaar: eerste jaar € 650 + daarna € 160* per jaar 

o (5 jaar als shirts nog niet zijn versleten) 

o (extra kleurentoeslag, eenmalig, bij fullcolour bedrukking) 

 

Indien u als sponsor een voorstel heeft dat niet vermeld staat, kunt u dit te allen tijde 

bespreekbaar maken bij ons. Wij staan u graag te woord en zullen uw voorstel met 

uiterste zorg behandelen. 

 

*25% toeslag eerste elftallen 

http://www.vvhelvoirt.nl/

