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CHECK www.vvmarienberg.nl voor foto’s en toelichting op de sponsorpakketten! 

 

De voetbalvereniging v.v. Mariënberg en nader te noemen sponsor/bedrijf: 
 
BEDRIJFSNAAM SPONSOR:  

(overige gegevens, zie volgend blad)   Sponsor/bedrijfsnaam 

 
Zijn het volgende overeengekomen:       Contributie per jaar (excl. BTW) 

 
 

A. SPONSORGROEP GOUD het ULTIEME sponsorpakket! 

 Contract kunt u opvragen via de site of één van de commissieleden.  Op aanvraag 
 

B. SPONSORGROEP ZILVER         

 Uw logo/naam op een prominent bord op het sportpark 

 Uw naam op de achterzijde van het clubblad, jaaroverzicht en programmaboekje 

 2 personen, uitnodiging jaarlijks ‘sponsorgroepuitje’ (op kosten van de vereniging) 

 2 VIP-kaarten bij een ev. profwedstrijd bij v.v. Marienberg  

 Toegang sponsorruimte tijdens thuiswedstrijden van het 1
e
 elftal  

 Reclamebord hoofdveld 250x60 cm  

 Er wordt geen éénmalige bijdrage per bord gevraagd (dit is verwerkt in contributie) O € 1000,- 
 

C. SPONSORGROEP BRONS        

 Uw logo/naam op een prominent bord op het sportpark 

 Uw naam op de achterzijde van het clubblad, jaaroverzicht en programmaboekje 

 1 persoon, uitnodiging jaarlijks ‘sponsorgroepuitje’ (op kosten van de vereniging) 

 1 VIP-kaart bij een ev. profwedstrijd bij v.v. Marienberg  

 Toegang sponsorruimte tijdens thuiswedstrijden van het 1
e
 elftal  O € 500,- 

 
D. HOOFDVELD reclamebord     

 Hoofdveld ballenvanger:  reclamebord 250x80 cm   O € 150,- 

 Hoofdveld standaard:   reclamebord 250x60 cm   O € 100,- 

 Levering bord(en) door v.v. Marienberg? (éénmalige bijdrage € 150,- / bord)  O ja  O nee 

 Meer borden op aanvraag 
 

E. KUNSTGRASVELD reclameborden (voor een unieke lange tekst!)      

 5 Reclameborden 250x60 cm (totaal 12,5 m. lang)     

 Levering borden door v.v. Marienberg 

 Kosten borden door v.v. Marienberg 

 Ivm bovenstaande 2 punten, contract voor 5 jaar ipv 3 jaar   O 350,- 
 

F. Clubblad/magazine (verschijnt 3x per jaar voor sponsoren, leden en donateurs) 

 Advertentie         O nnb 
 

G. Doelpuntensponsoring (per competitiedoelpunt 1
e
 elftal)    

 Bord in kantine met bedrijfsnaam + vermelding in het programmaboekje  O € 1,75 
 

H. Wedstrijdbal          

 Bord in kantine met bedrijfsnaam + vermelding in het programmaboekje  O € 50,- 
 

I. Kledingsponsor 

 Uw logo/naam op de voorzijde of achterzijde van het shirt 

 U kunt het betreffende team aangeven onderaan dit blad Voorzijde Achterzijde 

 Senioren elftal of dames elftal     O € 250,- O € 175,- 

 Junioren jeugdelftal (onder 19 / 17 / 15 jaar)   O € 250,- O € 175,- 

 Pupillen jeugdelftal (onder 13 / 11 / 9 jaar)   O € 200,- O € 150,- 
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Algemene voorwaarden en bepalingen: 
 v.v. Marienberg regelt een bord voor een éénmalige bijdrage van € 150,- per stuk (excl. BTW); 

 Indien men zelf voor een bord wil zorgen, vervalt het éénmalige bedrag en betaald men direct het jaarlijkse contributiebedrag; 

 v.v. Marienberg draagt zorg voor het normale onderhoud en/of schoonmaken van het bord; 

 verandering van tekst of logo komen voor rekening van de sponsor; 

 overeenkomst aangaande periode 3 jaar, met telkenmale stilzwijgende verlenging van 1 jaar; 

 overeenkomst kunstgrasveldborden aangaande periode 5 jaar, met telkenmale stilzwijgende verlenging van 1 jaar;  

 ingaande op 1 september en eindigende 31 augustus; 

 tenzij één der partijen minstens 8 weken voor afloopdatum de overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd; 

 bedragen zijn exclusief BTW. 

 

Algemene voorwaarden en bepalingen tbv kleding: 
 als voor een elftal/team 1 sponsor wordt gevonden geldt automatisch de voorzijde; 

 zijn er 2 sponsoren dan in overleg bepalen wie op de voorzijde of achterzijde komt te staan;  

 bij het eerste sponsorjaar komen de drukkosten voor een elftal € 175,- en voor een 7 tal € 125,-; 

 door  v.v. Marienberg beschikbaar gestelde kleding blijft eigendom van de vereniging; 

 het gebruik van deze kleding is alleen toegestaan tijdens wedstrijden, de voorbereiding op de wedstrijden en na de wedstrijden; 

 gebruik van de kleding, anders dan bij v.v.  Marienberg activiteiten is niet toegestaan; 

 door leiders of trainers kan geen toestemming worden gegeven voor ander gebruik van de kleding; 

 bij ontvangst van de kleding wordt door de leid(st)er en/of train(st)er voor ontvangst en voor akkoord getekend. De leid(st)er  en/of 

train(st)er nemen hierdoor de verantwoordelijkheid op zich namens het team; 

 kosten als gevolg van vermissing, diefstal en/of beschadiging (niet ten gevolge van normaal gebruik) komen voor rekening van het 

team/elftal; 

 overeenkomst aangaande periode 4 jaar; 

 ingaande op 1 september en eindigende 31 augustus; 

 bedragen zijn exclusief BTW. 

 

 

Aanvullende opmerkingen / afspraken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige gegevens sponsor: 
 
Bedrijfsnaam:  -    Contactpersoon: - 
 
Adres:   -    Mailadres:  - 
 
Postcode:  -    Telefoonnummer: - 
 
Plaats:   -    Handtekening:  Per mail vastgelegd 
 
Algemeen: 
 
Datum toezegging: -    Contactpers. voetbal: - 
 
Ingaande het seizoen: -    Contactpers. mail:  - 
 
Team kleding:  - 
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