
 

 

Grutte Freon fan vv Jubbega       

- Logo op wedstrijdshirt en presentatie tenue 1e elftal 

- Naamsverbintenis aan kerstzaalvoetbaltoernooi 

- Reclamebord 2.50 x 60 cm en 1 doek in ballenvanger langs hoofdveld 

- Banier/vlag aan het hoofdveld 

- 1/1 advertentie in clubblad en presentatiegids vv Jubbega  

- 1/1 advertentie in wedstrijdprogrammaboekje 

- 1/1 advertentie in programmaboekje kersttoernooi in de zaal 

- 8 entreekaarten voor alle thuiswedstrijden 

- 8 doorloopkaarten kerst zaalvoetbaltoernooi 

- Vermelding sportprogrammaboekje 

- Vermelding aankondigingsaffiche thuiswedstrijden vv Jubbega 1 

- Vermelding op website www.vvjubbega.nl 

- Vermelding op intranetscherm in clubgebouw 

- Vermelding op sponsorbord bij entree sportpark 

- Naamsuiting middels geluidsreclame rondom thuiswedstrijden 

- Lidmaatschap sponsorgroep vv Jubbega* 

Kosten in overleg 

Contractduur 3 jaar 

 

 

 

Freon fan vv Jubbega 

- Reclamebord 2.50 x 60 cm en 1 doek ballenvanger langs hoofdveld 

- Banier/vlag aan het hoofdveld 

- ½ advertentie in clubblad en presentatiegids vv Jubbega 

- ½ advertentie in programmaboekje kerst zaalvoetbaltoernooi 

- 6 entreekaarten voor alle thuiswedstrijden 

- 6 doorloopkaarten kerst zaalvoetbaltoernooi 

- Vermelding aankondigingsaffiche thuiswedstrijden vv Jubbega 1 

- Vermelding op website www.vvjubbega.nl 

- Vermelding op intranetscherm in clubgebouw 

- Vermelding op sponsorbord bij entree sportpark 

- Lidmaatschap sponsorgroep vv Jubbega* 

- Eenmalig wedstrijdbalsponsor (naamsuiting middels geluidsreclame rondom wedstrijd, 

programmaboekje website, intranetscherm) 

Kosten € 1.500 per seizoen 

Contractduur 3 jaar 

http://www.vvjubbega.nl/
http://www.vvjubbega.nl/


 

 

 

Reclamebord/doek 

 

Als bord- en/of doeksponsor van vv Jubbega krijgt u de mogelijkheid om uw bedrijf te 

presenteren langs het hoofdveld zodat deze voor iedere bezoeker duidelijk zichtbaar zal zijn. 

Mogelijkheden:  

- 250 x 60 cm  € 200 per jaar (3 jaren)  € 180 per jaar (5 jaren) 

- 500 x 60 cm  € 380 per jaar (3 jaren)  € 340 per jaar (5 jaren) 

- Doek in ballenvanger € 250 per jaar (3 jaren)  € 230 per jaar (5 jaren) 

 

De reclameborden en doeken worden door een reclamebureau op kosten van de vereniging 

vervaardigd. De borden en doeken blijven dus eigendom van de vereniging. 

De faciliteiten voor de bord- en/of doeksponsor zijn onder andere: 

- Eens per seizoen wedstrijdsponsor 

- 4 entree kaarten voor alle thuiswedstrijden 

- 2 doorloopkaart voor kerst zaalvoetbaltoernooi 

- Vermelding op sponsorbord in verenigingsgebouw 

- Vermelding op website www.vvjubbega.nl 

- Vermelding in het clubblad 

- Lidmaatschap sponsorgroep vv Jubbega* 

- Mogelijkheid tot adverteren in clubblad en presentatiegids voor aangepast tarief 

 

 

Wedstrijdbalsponsoring: 

Voor iedere thuiswedstrijd van vv Jubbega is er de mogelijkheid om als sponsor aan die wedstrijd 

verbonden te zijn, door het ter beschikking stellen van de wedstrijdbal. 

Kosten: € 60  (eenmalig per seizoen) € 100  (twee x per seizoen) 

De faciliteiten voor de wedstrijdbalsponsor zijn: 

- Naamsuiting middels geluidsreclame rond de wedstrijd 

- 2 entree kaarten voor deze wedstrijd 

 

 

 

 

 

http://www.vvjubbega.nl/


 

 

Sponsor ‘Sportief Partnership’ SC Heerenveen: 

vv Jubbega is benaderd door SC Heerenveen om te gaan samenwerken op het gebied van: 

- Hoe bind je als amateurclub leden? 

- Welk platform gebruik je voor sponsoren? 

- Hoe zorg je voor een hoger niveau van trainers? 

- Hoe beloon je vrijwilligers? 

- Hoe werf je nieuwe leden? 

- Hoe blijf je financieel gezond? 

- Hoe richt je het jeugdbeleid in? 

De voordelen van de samenwerking met SC Heerenveen zijn: 

- Professionaliseren van onze organisatie; d.m.v. workshop ‘train de trainer’, master class van 

het technisch kader SC Heerenveen 

- Kennisdeling met andere clubs; themabijeenkomsten (3x per jaar) 

- Optimaliseren binding met onze achterban; voetbalclinic bij vv Jubbega voor de leden 

- Unieke beleving voor leden, vrijwilligers en sponsoren; voetbalkaarten wedstrijden SC 

Heerenveen, kijkje achter de schermen in het Abe Lenstra Stadion 

De kosten van dit pakket zijn € 3750 per jaar  

Wij zoeken hier sponsoren voor: 3 sponsoren voor € 1250 per jaar 

Als sponsor krijgt u hiervoor terug: 

- 3 x per seizoen gebruik van 2 Business Seats bij een wedstrijd van SC Heerenveen 

(wedstrijden worden toegewezen maar in ieder geval 1 topwedstrijd) 

- 6 entree kaarten voor alle thuiswedstrijden vv Jubbega 1 

- 4 doorloopkaart kerst zaalvoetbaltoernooi 

- Vermelding op de website www.vvjubbega.nl 

- Vermelding op intranet in clubgebouw 

- Lidmaatschap sponsorgroep vv Jubbega* 

- Mogelijkheid tot adverteren in clubblad en presentatiegids voor aangepast tarief 

 

 

Kleding sponsor kantine vrijwilligers: 

Kosten eenmalig: aanschaf + bedrukken van de kleding € 300 (10 shirts) 

Jaarlijkse sponsoring: € 150 (contract voor 3 jaar) 

Als sponsor krijgt u hiervoor terug: 

- Reclame op de shirts vrijwilligers kantine 

- 2 entree kaarten voor alle wedstrijden vv Jubbega 1 

- Vermelding op de website www.vvjubbega.nl 

- Vermelding op intranet in clubgebouw 

- Lidmaatschap sponsorgroep vv Jubbega*    

 

http://www.vvjubbega.nl/
http://www.vvjubbega.nl/


 

 

Wedstrijd tenue sponsoring senioren: 

 

Wedstrijd tenue bestaat uit: 

14 Shirt met logo en rugnummer 

14 broekjes 

14 paar sokken 

1 compleet keeper tenue met logo en rugnummer 

 

De kosten hiervoor zijn eenmalig € 900 voor de aanschaf van de tenues + jaarlijks € 250    

(contract voor 3 jaar) 

 

Als sponsor krijgt u hiervoor terug: 

- Reclamebord 2.50 x 60 cm langs het hoofdveld 

- 3 jaar lang sponsoring team  

- 4 entree kaarten voor alle wedstrijden vv Jubbega 1 

- Vermelding met foto in presentatiegids 

- Vermelding op de website www.vvjubbega.nl 

- Vermelding op intranet in clubgebouw 

- Lidmaatschap sponsorgroep vv Jubbega* 

- Mogelijkheid tot adverteren in clubblad en presentatiegids voor aangepast tarief 

 

Overige Sponsormogelijkheden: 

- Trainingspakken  ( € 150 per jaar + aanschaf trainingspakken) 

- Voetbaltassen   ( € 100 per jaar + aanschaf voetbaltassen) 

- Trainings- of inloopshirts ( € 50,00 per jaar + aanschaf shirts) 

 

Naast de genoemde pakketten biedt vv Jubbega ook mogelijkheden om voor sponsoren met 

specifieke wensen of ideeën een pakket op maat samen te stellen. 

Voor een toelichting of nadere informatie zijn de contactpersonen: 

Bonne van der Meer 

Harm de Jong 

Rolf Dijk 

Sjouke Bleeker 

Nick Woltjer 

Of via: info@vvjubbega.nl 

http://www.vvjubbega.nl/


 

 

*Sponsorgroep vv Jubbega:                                                                  

 

De afgelopen tijd is er hard gewerkt door de sponsorcommissie van vv Jubbega om een 

sponsorbeleid te ontwikkelen waarbij de sponsor weer centraal staat. Onderdeel hiervan is het 

samenstellen van de sponsorgroep vv Jubbega. De sponsorgroep is de ‘harde kern’ van de 

sponsoring van vv Jubbega. 

Wat houdt de sponsorgroep in? 

Bij vv Jubbega zijn wij blij met alle sponsoren.  Zeker in deze tijd van economische veranderingen 

en financiële crisis zijn wij onze sponsors nog meer erkentelijk dat zij ons trouw blijven. Maar ook 

de nieuwe sponsors heten wij welkom en wij zijn blij dat ook zij vv Jubbega een warm hart toe 

dragen. Naast contributies zijn sponsorinkomsten dan ook van essentieel belang om de 

vereniging draaiende te houden. 

Veel van onze sponsoren zijn mensen met jarenlange ervaring en hebben bedrijven met een 

gevestigde naam. Ook hebben wij sponsoren die net zijn gestart en opdrachten, kennis en 

ervaring van collega’s goed kunnen gebruiken. Door jaarlijks een sponsor –netwerkbijeenkomst 

te organiseren, laten wij onze waardering blijken als club en zijn sponsors in de gelegenheid om 

business tot business een win-win situatie met elkaar te creëren. Ook bij thuiswedstrijden is er 

de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in het verenigingsgebouw en bent u van harte welkom. 

Wat doet de sponsorgroep voor de vereniging? 

Er worden door de sponsorgroep materialen en kleding beschikbaar gesteld aan de vereniging., 

met name bestemd voor de jeugdleden. Komende seizoen willen wij een aantal jeugdteams 

voorzien van nieuwe tenues. Op de shirts komt dan ook ‘sponsorgroep vv Jubbega’ te staan i.p.v. 

de naam van 1 bedrijf. Grote voordeel voor de vereniging is dat men onderling shirts kan 

uitwisselen tussen de teams zodat elk jeugdlid in een goed zittend shirt kan spelen. Tevens is de 

aanschaf van de shirts op deze manier aanzienlijk goedkoper. Doelstelling is dat binnen 3 jaar alle 

jeugdteams in dezelfde shirts gaan spelen. 

Het beschikbaar stellen van materiaal wordt bepaald in samenspraak met de vereniging. 

Het lidmaatschap van de sponsorgroep is al verwerkt in een groot aantal sponsormogelijkheden 

bij vv Jubbega. 

Wilt u echter alleen lid worden van deze sponsorgroep, dan zijn de kosten slechts € 150 per 

seizoen.  

Als sponsor krijgt u hiervoor terug: 

- 2 entree kaarten voor alle wedstrijden vv Jubbega 1 

- Bijwonen jaarlijkse sponsor- netwerkbijeenkomst(en) met 2 personen 

- Vermelding in clubgebouw (intranet) 

- Vermelding op website www.vvjubbega.nl 

- Mogelijkheid tot adverteren in clubblad en presentatiegids voor aangepast tarief 

 

http://www.vvjubbega.nl/


 

 

SPONSOR MOGELIJKHEDEN VV JUBBEGA 

 

 


