
Voetbal Verenging Loon En Omstreken  
Sponsormogelijkheden  
 

 

“VvLEO zet de sponsorgelden in voor sportplezier in sportieve prestatie voor de leden en 

kwaliteit voor de toekomst van de club. Een sponsorovereenkomst met vvLEO is altijd een win-

win situatie.”  

 

 

Wat kan vvLEO betekenen voor uw bedrijf? Onze club is gevestigd in Loon, aan de rand van Assen, en 

heeft u meer te bieden dan sportiviteit alleen. Wij hebben een heel groot bereik onder onze leden en 

ander belanghebbenden in de gehele regio. De teams van vvLEO spelen tegen verenigingen uit 

verschillende delen van Drenthe. Hierdoor komt het bereik van uw sponsoring veel verder dan alleen 

Assen. Er kan meer dan u verwacht en we stemmen alles af op uw wensen als partner van vvLEO. Wij 

zorgen dat u gezien wordt op ons sportpark! 

 

Onze mogelijkheden: 

 

• Creëren van een positief en sympathiek imago 

• Vergroten van uw naamsbekendheid in Assen en omgeving. 

• Opbouwen van een relatie netwerk en binnenhalen van nieuwe klanten 

• Merk interactie tijdens events 

• Genereren van bezoekers naar uw website 

• Gebruikmaken van marketing-kanalen voor promotie en actie 

• Organiseren van sportieve personeels- en relatiedagen 

• Potentieel van ca. 600 views per weekend, bij ons op het sportpark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reclamebord langs het veld 
Afmeting 2,50 x 0,60 meter (lxb). 

Sponsorbedrag is exclusief maakkosten en bedrukking bord. Deze kosten zijn voor rekening van de 

sponsor. Contract voor 3 seizoenen. Stilzwijgende verlenging met telkens 1 seizoen met de mogelijkheid 

tot beëindiging van het contract met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor aanvang 

nieuw seizoen. 

 

Hoofdveld - €250,- 

Kunstgrasveld -  €200,- 

Pupillenveld - €175,- 

 

De kosten voor het maken van het bord bedragen €225,- voor enkele bedrukking en €300,- voor een 

dubbel bedrukking. Deze zullen separaat in rekening worden gebracht. 

 

Kleedkamerdeur Sponsor  

Via een nieuwe manier voor bestaande en nieuwe sponsoren VvLEO die supporten en willen steunen, is 
er nu kleedkamersponsoring. Ieder voetbalweekend zijn de gangen weer vol met enthousiaste trainers, 
spelers, ouders en begeleiders die zich gaan voorbereiden op een wedstrijd op het complex van VvLEO  
Uw sponsornaam direct zal zichtbaar op een toonaangevend plek.  
 

Per seizoen -  €100,-  

De kosten voor het maken van het stickervel zijn niet inbegrepen.  

Banner langs het hoofdveld 
Tijdens de wedstrijden van vvLEO 1 hangt er een full color banner met uw bedrijfslogo op het hoofdveld. 

Afmeting 5,00 x 1,00 meter (lxb) of na eigen inbreng.  

Contractduur 1 seizoen. Na de 1 seizoen zal het contract automatisch vervallen en is de banner van u. 

 

Per seizoen - Prijs op aanvraag 

Sponsorbedrag is inclusief maakkosten en bedrukking van de banner 

 

Wedstrijdbal 
Naamsvermelding bij thuiswedstrijden van vvLEO 1. “De wedstrijdbal wordt mogelijk gemaakt door…”  

Contract af te sluiten per week, maand of jaar 

 

Per wedstrijd - €75,- 

 

 

 

 



Inloop- of training shirts 
Een mooie manier om uw favoriete team te sponsoren is de aanschaf 

van inloop- of training shirts. 

 

De shirts zijn van het merk Jako en worden voorzien van het vvLEO 

logo. De initialen van de speler én de sponsoruiting wordt gedrukt in 1 

kleur (wit). 

 

Per shirt - €30,95,- 

 

De éénmalige instelkosten voor de sponsoruiting bedragen €27,50,- 

In verband met de bedrukkingskosten hanteren wij een minimale afname van 15 shirts. 

 

Alle hierboven vermelde items vormen de basis van de sponsormogelijkheden van vvLEO. Uiteraard 

staan wij open voor alle andere vormen van sponsoring. Desgewenst kunnen wij hier een aanbieding 

voor maken. 

 

Extra diensten  
Om uw gekozen pakket extra kracht bij te zetten krijgt u als bedrijf ook de vermelding in het VvLEO 

Clubblad en wordt er een website link geplaats op de VvLEO website, onder de kop sponsoren.  

 

 


