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Introductie vv Kethel Spaland 

 

 

 

Voetbalvereniging Kethel Spaland is in de zomer van 2013 ontstaan uit 
een fusie tussen VVK ’68 en SC Spaland. De nieuwe vereniging heeft 
ruim 1000 leden waarvan meer dan de helft jeugdleden en is daarmee 
de grootste vereniging van Schiedam. Naast de mannenteams beschikt 
vv Kethel Spaland ook over een aantal sportieve dames. De jeugd speelt 
op zaterdag en de senioren hebben de keuze tussen de zaterdag of de 
zondag. 

Sinds oktober 2016 speelt vv Kethel Spaland haar wedstrijden op het 
ultramoderne sportcomplex Willem-Alexander. Het complex bevindt zich 
boven op het tunneldak van de nieuw doorgetrokken A4. 

vv Kethel Spaland kenmerkt zich als een toegankelijke vereniging waar 
jong en oud met voetballen bezig kan zijn. Plezier, gezelligheid en      
respect voor elkaar zijn belangrijke elementen, maar ook aan presteren 
op het veld wordt aandacht besteed. Gezien het grote percentage jeugd 
leden en de wil om in de toekomst hoger op te geraken, wordt er veel tijd 
en energie in de jeugdopleiding gestoken. Het bieden van voetbalplezier 
aan alle leden van vv Kethel Spaland, waarbij prestatie voorop staat en 
daarnaast recreatie geboden wordt aan alle leden, dat is de missie van 
vv Kethel Spaland. Ieder lid mag zich ontwikkelen op zijn gebied.  

Om deze ambities waar te maken zijn sponsors onmisbaar!
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 Wat krijgt u terug als sponsor van vv Kethel Spaland?

Iedere sponsor, klein of groot, wordt gekoesterd bij vv Kethel Spaland. 
Daarom zijn er één á twee keer per jaar sponsorbijeenkomsten, waarin de 
sponsors worden uitgenodigd voor een gezellige middag.
Tijdens deze middag worden de sponsoren in het zonnetje gezet onder het 
genot van een hapje en een drankje. Verder krijgen ze informatie
krijgen over de gang van zaken binnen de club. Daarnaast is het voor de 
sponsors natuurlijk mogelijk om onderling met elkaar te praten en te 
netwerken. Op deze manier wil vv Kethel Spaland de sponsoren zoveel 
mogelijk betrokken houden bij de vereniging en weten wat er leeft onder
de sponsors.

Het nieuwe complex en de grote jeugdafdeling biedt vele kansen en 
mogelijkheden voor sponsoring. Ieder weekend worden er zowel op de 
zaterdag als op de zondag veel wedstrijden gespeeld. Daarnaast delen wij 
het complex met een handbalvereniging en een dansvereniging, waardoor 
het complex altijd drukbezocht is. Onze vereniging biedt talloze 
mogelijkheden voor sponsors om zich te profileren.
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Sponsormogelijkheden

Reclamebordsponsor
Doordat er zowel op zaterdag als op zondag wordt gevoetbald, 
wordt er zeer intensief van het sportpark gebruik gemaakt. Meer dan 
1000 mensen per week bezoeken de velden om zelf te sporten of voor de mentale 
support langs de lijn en zullen hierbij uw bedrijfsnaam zien. Een ideale mogelijkheid 
om    n aamsbekendheid te verwerven is via een reclamebord langs de lijn. Een 
reclamebord neemt u voor de periode van drie jaar, omdat de vereniging de kosten 
voor de aanschaf van het reclamebord voor zijn rekening neemt.
Als u met uw reclamebord aan twee kanten wil hangen, één kant richting het veld en 
één kant richting de kantine, betaalt u eenmalig € 150,- extra.

Daarnaast komt uw reclamebord, in het klein, op het sponsorbord in de kantine. 

Kledingsponsor
Als kledingsponsor van een team staat u op de voorkant van het vv Kethel 
Spaland shirt. U kunt ieder team sponsoren van de JO8-3 tot Senioren 9.
Behalve de tenues kunnen ook trainingspakken en tassen van uw bedrijfsnaam 
of tekst worden voorzien. Op pagina 6 vind u een indicatie van de tarieven van de 
kledingsponsoring.

Wedstrijdsponsor
Iedere 14 dagen speelt het eerste zaterdagteam een thuiswedstrijd en u kunt de 
wedstrijdbal sponsoren. Uw bedrijfsnaam wordt voor 
de wedstrijd omgeroepen en u wordt vermeld op de website. Doordat we een 
levendige en gezellige vereniging zijn, wordt de 3e helft in de kantine druk 
bezocht. Als wedstrijdsponsor wordt u ook automatisch barsponsor en zal uw 
naambordje gedurende het gehele seizoen boven de bar hangen.

Websitesponsor
De communicatie naar de leden en publiek verloopt tegenwoordig via onze 
website en onze app. De website wordt door zo’n 1500 bezoekers per week bezocht, 
wederom een uitgelezen mogelijkheid om de naamsbekendheid van uw bedrijf te 
vergoten. Uw bedrijfslogo komt terug op iedere pagina op de website.

STER-sponsor
Sponsoren met een hart voor de club kunnen er ook voor kiezen om STER-
sponsor te worden. Hierbij geniet u van alle voordelen en bent u zowel website, 
reclamebord als wedstrijdsponsor voor een passend tarief.

mailto:info@kethelspaland.nl


ADRES 

 Sportpark Willem-Alexander 
Zoomweg 2 

3123 EP  Schiedam 

POSTADRES 

Postbus 4067 
3102 GB  Schiedam  

PHONE 

010 - 254 00 91 

ONLINE 

www.kethelspaland.nl 
info@kethelspaland.nl  

www.facebook.com/vvkethelspaland 
www.linkedin.com/company/vv-kethel-

spaland 

INFO 

BTW nr. NL004990377B01 

IBAN NL29RABO0110022947 

KvK-nummer: 40385048 

Sponsoroverzicht 

Hieronder ziet u een overzicht van de sponsormogelijkheden:

Reclamebord- 
sponsor

Kleding-
sponsor

Website-
sponsor

Wedstrijd-
sponsor

STER-
sponsor

Reclamebord langs 
hoofdveld

x x

Op het sponsorbord 
in de kantine

x x

Bordje boven de bar x x
Op shirt van een 
team

x

Logo op alle pagina’s 
van de website

x x

Vermelding op wesite 
onder sponsors

x x x x x

Uitnodiging voor 
sponsorbijeenkom-
sten

x x x x x

Overige sponsoring
Omdat vv Kethel Spaland een levendige en gezellige vereniging is, worden ieder 
jaar een hoop evenementen georganiseerd, zoals voetbaldagen, 
jeugdtoernooien en clubfeesten. Hierbij is het mogelijk om uw naam aan het 
evenement te verbinden.Heeft u andere ideeën voor sponsoring? Neem dan 
contact op met de sponsorcommissie via                                           
sponsorcommissie@kethelspaland.nl of via de andere
contactgegevens op pagina 8.

Tarief per jaar* € 325,-  Zie pagina 6 € 150,- € 55,- € 395,-

* De bovenstaande prijzen zijn exclusief btw
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Tarieven kledingsponsoring

Hieronder vindt u een prijsindicatie van de kledingsponsoring:

U kunt zelf kiezen of u gaat voor het gehele pakket of bijvoorbeeld alleen 
voor tenues. Daarnaast is het ook nog mogelijk om
trainingsshirts, tassen (rugzakmodel), teamtassen, windtops en 
coachjassen te sponsoren.

Als vereniging rekenen we geen sponsorbijdrage bij de kleding. We zijn 
al heel blij dat u de kleding sponsort. 

U kunt een offerte op maat opvragen via onze kledingsponsor:

    www.sima-sport.nl

*De prijzen hierboven zijn inclusief bedrukking van het sponsorlogo (1 kleur),
(rug)nummers, broekjes en kousen. De prijzen zijn exclusief btw.

Tenues €   641,-   
Trainingspakken €   617,- 
Tassen €   487,- 
Sponsorbijdrage € 100,00
Totaal: €  1.745,-
Voor een seniorenteam van 16 spelers is dit:

Tenues €   763,- 
Trainingspakken €   760,- 
Tassen €   587,- 
Sponsorbijdrage € 100,00
Totaal: €  2.111,-

Voor een jeugdteam van 10 spelers is dit:

Tenues €      458,- 
Trainingspakken €      429,- 
Tassen €      336,- 
Sponsor € 1  00,00 
Totaal: €  1.223,-
Voor een jeugdteam van 14 spelers is dit:

mailto:info@kethelspaland.nl
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5 redenen om vv Kethel Spaland te sponsoren

1. vv Kethel Spaland is de grootste voetbalvereniging van Schiedam.

2. vv Kethel Spaland heeft een zeer grote jeugdafdeling, en is daardoor een
vitale en dynamische vereniging. Inclusief dames- en meidenteams.

3. vv Kethel Spaland heeft een 1e team op zaterdag, maar ook seniorenteams
op zondag. In het eerste team geeft de vereniging de voorkeur aan eigen
jeugd en haalt daarom liever geen jongens van buitenaf.

4. vv Kethel Spaland heeft de beschikking over een ultramodern sportcomplex
op het tunneldak van de A4.

5. vv Kethel Spaland is een gezellige en leuke vereniging waar iedereen bij wil
horen.

Naast de bovenstaande vijf redenen om te sponsoren, zult u als sponsor vooral 
dank en waardering terugkrijgen. Zoals eerder vermeld in deze brochure is vv 
Kethel Spaland een toegankelijke vereniging voor jong en oud, arm en rijk en 
zonder sponsors zou dit niet mogelijk zijn. U als sponsor draagt daardoor bij aan 
de solidariteit en saamhorigheid binnen de vereniging en hierdoor kunnen ruim 
1000 mensen wekelijks genieten van het mooie spelletje dat voetbal heet.

Namens alle leden van vv Kethel Spaland hartelijk 
dank voor uw bijdrage aan deze prachtige vereniging!
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Contact

Heeft u interesse in een sponsorpakket? Of heeft u nog vragen naar
aanleiding van deze sponsorbrochure?

Neem dan gerust contact op met de leden van de sponsorcommissie, 
zij helpen u graag verder.

E-mail: sponsorcommissie@kethelspaland.nl
Aad Barto (06-51319531)      Beerd de Groot (06-34092544) 
Pieter Verboom (06-53548440)

  Foto’s: Jeanine SlotboomDesign: Merijn Slotboom
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