
Helpt u onze ambities waar te maken? 
De voetbalvereniging Hoogeveen blijft groeien. Om deze groei binnen de organisatie vloeiend te laten verlopen, en onze wens om een gezonde en stabiele hoofdklasser te worden, 
doen we een beroep op u als sponsor. 
Wij zijn op zoek naar sponsoren die zich voor een vast bedrag per jaar, éénmalig of meerdere jaren, aan de vereniging zouden willen verbinden. Op deze manier kunnen wij inves-
teren in onze plannen om voetbalvereniging Hoogeveen naar een hoger plan te tillen. Op èn naast het veld. Denk hierbij aan investering in de jeugdopleiding die elk jaar gestaag 
groeit, nieuwbouw van kleedkamers, een nieuw te realiseren ballenhok en natuurlijk representatieve kleding voor spelers en begeleiding.

Waarom is de voetbalvereniging Hoogeveen het waard om gesponsord te worden?
De voetbalvereniging Hoogeveen houdt haar thuisbasis in het fraaie Bentinckspark. De vereniging telt ca. 800 leden en heeft 2 standaard teams bij de senioren, zondag 1 hoofd-
klasse en zaterdag 1 3e klasse KNVB. 
Bij voetbalvereniging Hoogeveen is er plaats voor iedereen. We bieden damesvoetbal, een groot aantal jeugdteams, zaterdag senioren, zondag senioren en zaalvoetbal. Ook voor 
kinderen die een andere vorm van aandacht nodig hebben (b.v. in geval van autisme) is er plaats bij onze vereniging. 
Voor ieder wat wils, prestatiegericht, dan wel recreatief. Dit allemaal met als uitgangspunten: Plezier en Respect.

Op het gebied van social media heeft voetbalvereniging Hoogeveen de boodschap ook begrepen. Hoogeveen TV bestaat nu al enkele jaren en dit medium wordt heel vaak 
bekeken. Interviews, wedstrijdverslagen, we vinden het allemaal terug op Hoogeveen TV. Dit is te zien op onze website, facebook, maar ook op www.tweenul.nl. Tijdens de voet-
balcompetitie is Hoogeveen TV een wekelijks terugkerend item. Onze sponsoren volgen wij op facebook en twitter, uiteraard worden wij ook door velen gevolgd.

De voetbalvereniging Hoogeveen is in de gelukkige omstandigheid te mogen voetballen op, zo ongeveer, het fraaiste sportpark van Noord-Nederland. Ook het clubhuis en de 
sponsorruimte zijn prachtig.

De club staat bekend als een laagdrempelige, gezellige en toegankelijke, maar ook ambitieuze voetbalvereniging. Sportiviteit en op een respectvolle wijze met elkaar 
omgaan zijn daarnaast belangrijke speerpunten. Als bestuur zijn wij daar scherp op! Wij prijzen ons gelukkig met veel betrokken leden.

De voetbalvereniging Hoogeveen beschikt over een uitstekende, eigen voetbalschool, Hoogeveensche Boys. Hier halen inmiddels ca. 70 kinderen, zowel uit eigen vereniging, 
maar ook vanuit verenigingen uit de regio, o.l.v. uitstekende trainers, het beste uit zichzelf. 
Jaarlijks in januari organiseren we samen met de Hoogeveense Atletiek Club (HAC 63) de Bentinckspark Run. Een hardloopevenement door het Bentinckspark waar iedereen in 
en buiten Hoogeveen aan mee kan doen.

We hopen dat u zich wilt verenigingen en verbinden met onze ambities!

Beste sportvrienden,



SPONSORMOGELIJKHEDEN BIJ VOETBALVERENIGING HOOGEVEEN

1 STER 2 STER 3 STEROPTIES

€ 175000 € 350000 € 450000

Bedrijfsnaam         Telefoon          Bestuurslid vv Hoogeveen 

Plaats         Contactpersoon        Handtekening

E-mail         Handtekening 

 

SPONSORMOGELIJKHEDEN

Spelerstassen

Tenue

Trainingspakken

Jassen begeleiding p. st.

Jacks begeleiding p. st. 

€ 25000 €  40000 €  50000

€ 55000 €  95000 €110000

€ 75000 €100000 €120000

€    8500 €    8500 €    8500

€    4500 €        4500 €    4500

O19-1, ZON 1 en ZAT 1 in overleg

Hoofdveld, maaiveldhoogte, afm. 3250x800 mm, per jaar, min. 3 jaar

Hoofdveld, 4 mtr boven maaiveld, afm. 2500x600 mm, per jaar, min. 3 jaar

Borden jeugdveld en bijvelden, afm. 2500x600 mm, per jaar, min. 3 jaar

Achterwand hoofdtribune, afm. 4800x1600 mm, per jaar, min. 3 jaar

Lid Businessclub Hoogeveen, www.businessclubhoogeveen.nl, per jaar

Beeldreclame op flatscreens in clubhuis en businesruimte, per jaar

Sponsoring op website, per jaar

Wedstrijdsponsor, per keer

Jaarlijkse donatie aan ST. Vriendenclub v.v. Hoogeveen, per jaar

Alle prijzen zijn exclusief BTW

€ 40000

€ 30000

€  25000

€  65000

€  15000

€  10000

€  

€  57500

€ 25000

Sponsorcontract min. 3 jaar

Lidmaatschap Businessclub Hoogeveen

Toegang BC-ruimte

Deelname sponsoravond

Reclamebord 2x 3,25 mtr hoofdveld (maaiveldhoogte) en 5 mtr jeugdveld

Reclamebord 3x 3,25 mtr hoofdveld (maaiveldhoogte) en 2x 5 mtr jeugdveld

Bedrijfsnaam vermeld op sponsorpagina van www.vvhoogeveen.nl

Doorlopende reclame op flatscreen in het clubgebouw en de BC-ruimte

Bedrijfsnaam duidelijk zichtbaar op achterwand van Hoogeveen TV

2 Seizoenkaarten voor bezoek aan wedstrijden

4 Seizoenkaarten voor bezoek aan wedstrijden

100 Consumpties

250 Consumpties

Reclame middels afkondiging op Hoogeveen TV bij wekelijkse uitzendingen

Banner aankomst pad

Reclame in de ballenvangers achter de doelen

OPMERKING / OVERIGE SPONSORING

Eénmalig  O9 T/M O12 O13 T/M O19 SENIOREN


