
vv Maastricht West is een ambitieuze
voetbalvereniging met meer dan 650
leden in 2021 gefuseerd uit  Standaard,
Spcl. Caberg, RKVVL en Polaris. 
De club heeft als missie om iedereen
binnen een veilige omgeving de
voetbalsport op passieve of actieve
wijze te laten beoefenen.

OVER ONS

Sponsorcommissie

Jack Sangen

jacky.sangen@vvmaastrichtwest.nl

vvmaastrichtwest.nl

WORD NU
SPONSOR
Een samenwerking met vv Maastricht West
leidt tot naamsbekendheid en uitstraling van
maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
buurt waar uw bedrijf gevestigd is.

UW CONTACT

+31 6 53749599
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Wedstrijdbal vanaf € 75,- eenmalig
Wedstrijdsponsor vanaf € 50,- eenmalig
Visibiliteit website vanaf € 50,- per jaar
Kleding vanaf € 22,- eenmalig
Veldborden vanaf € 200,- per jaar

STEL UW EIGEN PAKKET SAMEN

     plus eenmalig € 200,- 
     fabricagekosten, gratis bij 3 jaar

01.
Goud: € 600,- per jaar voor 3 jaar

Veldbord
Wedstrijdbal
Gratis entree
plus Brons pakket

Zilver: € 400,- per jaar voor 3 jaar
Veldbord
plus Brons pakket

Brons: € 300,- per jaar
TV Kantine
Banner website
Logo website
Link website
Vrun vaan vv Maastricht West

KIES UW SPONSORPAKKET

02.

03.

DONATIES - PRODUCTSPONSORING
Vrun vaan vv Maastricht West: € 50,-

 
Wilt u liever producten sponsoren voor

de kantine of ti jdens onze evenementen?
We gaan graag met u in gesprek.

Voor en na iedere thuiswedstrijd welkom 

Communicatie van alle activiteiten per email
Uitnodiging voor onze feestelijke activiteiten
Gratis entree thuiswedstrijden 1ste elftal  
10 consumpties in onze kantine, 1x per jaar
Uitnodiging Sponsoravond
Mogelijkheid tot sponsorpresentaties
Uitnodiging voor jaarli jkse nieuwjaarsreceptie
2 kaarten voor evenement naar keuze 

     in bestuurskamer met koffie, vlaai, drankje

     inclusief 10 consumpties
 

Onze Sponsorcommissie plant met plezier een
persoonlijke afspraak in uw bedrijf of onze kantine: 

tel. +31 6 53749599
jacky.sangen@vvmaastrichtwest.nl

Uw merknaam/logo visueel op
Shirt 1ste eftal
Veldbord hoofdveld
Website onder noemer hoofdsponsor
TV kantine

Ingelijste foto in voetbaltenue team

HOOFDSPONSOR
€ 3.000,- per jaar voor 3 jaar, inclusief:

04.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en 
onder voorbehoud van wijzigingen.
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