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SPONSORING 
V.V. NAGELE 

 
Voetbalvereniging Nagele is opgericht op 1 juli                                     
1956 en wil een vereniging zijn waar alle leden 
en potentiële leden zich thuis voelen en waar 
op een sociale, sportieve en plezierige manier 
gevoetbald kan worden. Kernwoorden binnen 
onze voetbalvereniging zijn respect, beleving, 
sportief gedrag en spelplezier. 

V.V. Nagele wil een gezonde vereniging zijn 
en blijven waarbij de continuïteit op zowel 
financieel als sportief vlak gewaarborgd is. 

 

 

Binnen het dorp vervult V.V. Nagele een 
belangrijke sociale en maatschappelijke functie 
waardoor een laagdrempelige toetreding 
essentieel is. 

V.V. Nagele is één van de grootste 
sportverenigingen binnen het dorp en is voor de 
leefbaarheid van het dorp en haar inwoners 
enorm belangrijk. Om een bloeiende vereniging 
te blijven zijn sponsoren onmisbaar. Zonder de 
steun van sponsoren kan een vereniging als de 
onze simpelweg niet bestaan. 

Wellicht mogen we u binnenkort ook 
verwelkomen als sponsor? Bekijk de 
mogelijkheden en join the club! 

 

V.V. Nagele 
Ploegstraat 2 
8308 AA Nagele 
 
Contact: 
sponsoring@vvnagele.nl 
 
Bezoek voor meer informatie: 
www.vvnagele.nl 

Waarom sponsor V.V. Nagele? 

• Vergroot uw naamsbekendheid 
onder leden, toeschouwers en 
overige  bezoekers 

• Toon uw maatschappelijke 
betrokkenheid bij  het dorp Nagele 
en sport in het algemeen 

• Draag bij aan het behouden van een 
leefbaar Nagele 

• Vergroot uw netwerk  



 
 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

1. RECLAMEBORD 
Uw reclamebord langs het hoofdveld van V.V. 
Nagele. Mogelijkheden voor een enkel- of 
dubbelzijdig bord. Kosten € 135,- per seizoen en 
eenmalig de aanmaakkosten (indicatie: € 165,- excl. 
voor enkelzijdig). Ook meerdere borden met 
doorlopende tekst naast elkaar mogelijk voor nog 
meer exposure. 
 

2. NARROWCASTING 
Uw bedrijfslogo of reclame naar wens terugkerend 
op een grote flatscreen tv in de kantine. De gehele 
zaterdag wordt hier actuele clubinformatie, uitslagen, 
programma’s, nieuws en twitter getoond afgewisseld 
door bedrijfsadvertenties. Kosten €175,- per seizoen. 
 

3. BALSPONSOR 
Uw bedrijf wordt vermeld als balsponsor in het 
programmaboekje tijdens thuiswedstrijden van het 1e 
elftal. Met de sponsorbijdrage van de balsponsors 
kunnen we jaarlijks oude jeugd- en senioren ballen 
vervangen voor nieuwe. Kosten € 90,- per seizoen. 
 

 

 

 

  
 

4. JEUGDSPONSOR 
V.V. Nagele streeft naar een uniforme team- en 
vereniginsuitstraling en stelt complete tenues ter 
beschikking aan haar jeugdleden en jassen aan haar 
jeugdtrainers en leiders. Dit wordt bekostigd uit het 
jeugdsponsor collectief. Kosten € 100,- per seizoen. Uw 
bedrijfslogo is zichtbaar op een jeugdsponsor banner 
op de homepage van V.V. Nagele. 
 

5. SHIRTSPONSOR SENIOREN 
Uw bedrijfsnaam / bedrijflogo op de shirts, en 
eventueel trainingspakken en tassen, van een senioren 
elftal. Met tevens vermelding op narrowcasting en de 
homepage van www.vvnagele.nl. Vraag de 
sponsorcommissie naar de mogelijkheden en kosten. 
 

6. SHIRTSPONSOR JUNIOREN 
Uw bedrijfsnaam / bedrijflogo op de shirts, van een 
junioren elftal. Met tevens vermelding op narrowcasting 
en de homepage van www.vvnagele.nl. Vraag de 
sponsorcommissie naar de mogelijkheden en kosten. 
 

7. HOOFDSPONSOR 
Uw bedrijfsnaam / bedrijfslogo op de shirts, 
trainingspakken, tassen en presentatiepolo’s van het 1e 
elftal. Tevens diverse andere reclame uitingen (terrein, 
website, wedstrijdboekjes, teamfoto en narrowcasting) 
Vraag de sporsorcommissie naar de mogelijkheden en 
de kosten. 
 

“Andere wensen en/of ideeën? We bespreken graag 
met u de mogelijkheden” 

 

  

 

 

PAKKET GOUD 
 

Reclamebord + Narrowcasting 
+ Balsponsor + Jeugdsponsor 

€ 400 per seizoen (i.p.v. € 500) 
 

PAKKET ZILVER 
 

Reclamebord + Narrowcasting + 
Jeugdsponsor 

€ 325 per seizoen (i.p.v. € 410) 

PAKKET BRONS 
 

Reclamebord + Narrowcasting 
€ 250 per seizoen (i.p.v. € 310) 

@vvnagele sponsoring@vvnagele.nl www.vvnagele.nl @vvnagele 

SPONSOR MOGELIJKHEDEN V.V. NAGELE 

http://www.vvnagele.nl/

