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Sportiviteit en gezelligheid staan sinds jaar 
en dag centraal bij onze vereniging! 

“Van jong tot oud”

Contact

Sportpark 'V.V. Moerkapelle'
Windvaan 2 
2751 ES
Moerkapelle

Voorbeelden sponsoring

U kunt ons sponsorcommissie direct benaderen 
via sponsoring@vvmoerkapelle.nl voor de 
mogelijkheden en hierbij horende
 sponsorbijdragen.
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V.V. Moerkapelle betrekt nieuw complex

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen, 
heeft V.V. Moerkapelle op 31 oktober, met een gewel-
dige openingsdag, een prachtig nieuw voetbalcom-
plex in gebruik genomen. Deze nieuwe accommo-
datie, die een maatschappelijke functie in ons dorp 
Moerkapelle vervult, biedt voor u als sponsor vele 
nieuwe mogelijkheden om uw bedrijfsnaam aan 
onze club te verbinden. 

Wij willen ons als vereniging even voorstellen

Wij zijn een bloeiende vereniging met circa 300 
spelende leden, 10 jeugdteams en 7 seniorenteams. 
Samen met een groot aantal vrijwilligers, van jong tot 
oud,  trachten wij alle taken, die tot de vereniging 
behoren, uit te voeren.  

Deze activiteiten worden door verschillende teams 
binnen de vereniging gecoördineerd, te weten; 
- Het bestuur
- De diverse commissies 
- Vrijwilligers
Allen hebben hun speci�eke taak.

Ons nieuwe complex is waar we als club allemaal 
trots op zijn. Echter, het brengt ook  kostenverhogen-
de aspecten met zich mee, waaronder de huur van 
kunstgrasvelden en onderhoud van de accommo-
datie. Daarnaast willen wij blijven investeren in onze 
jeugdopleiding. Voor ons staat de slogan  “Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst” centraal. 

Wat is voor u de win-win situatie voor u als bedrijf?

Wij streven ernaar minimaal twee keer per jaar sponsor- en 
netwerkavonden te organiseren. Hier staan voor ons de 
sponsoren centraal en krijgen zij onderling de mogelijk-
heid hun zakelijke netwerk te vergroten. 

De sponsoravonden worden ingericht met een combi-
natie van ontspannende en zakelijke doeleinden, waar u 
als ondernemer ook leermomenten uit kunt halen. 

Club van 50

Naast sponsoring van bedrijven krijgen wij ook �nanciële 
steun van een aantal  particulieren/leden. Hier is een 
aantal jaren terug de “Club van 50” voor opgezet. Dit zijn 
veelal leden die d.m.v. een extra bijdrage onze vereniging 
een steuntje in de rug geven. Deze ‘’Club van 50’’ betrek-
ken wij ook bij sponsor en netwerkavonden. 

Wij kunnen u verschillende mogelijkheden van 
sponsoring aanbieden waaronder;
- Tenues en trainingspakken
- Bedrijfslogo met cross-link 
 op de V.V. Moerkapelle  website
- Kleedkamersponsoring 
- Bedrijfslogo presentatie op tv-schermen in het
                nieuwe clubgebouw
- Bordsponsoring langs de voetbalvelden
- Terrastegels 
- Verschillende pakketvormen zijn mogelijk.

Doe mee en help onze verenging V.V. Moerkapelle 
gezond te houden, nu en in de toekomst. 

Hiermee kunnen we ook de komende jaren van een 
mooie, volwaardige voetbalvereniging en van ons 
nieuwe voetbalcomplex blijven genieten.

U kunt onze sponsorcommissie direct benaderen via 
sponsoring@vvmoerkapelle.nl voor de mogelijkheden 
en hierbij horende sponsorbijdragen.

Met sportieve groet,

Namens sponsorcommissie en de gehele vereniging, 

Voorzitter V.V. Moerkapelle
Martien Zijderhand

SPONSORING
V.V.  MOERK APELLE
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