
Partnership 
v.v. Nieuwenhoorn

R I J K S S T R A A T W E G  2 7 0  |  3 2 2 3  K E  H E L L E V O E T S L U I S  |  W W W . N I E U W E N H O O R N . N L

“Een unieke club,        
      met een 
markante historie. 
Vol ambitie, om 
    door te groeien naar 
  de top van het 
     amateurvoetbal”



Vroeger

v.v. Nieuwenhoorn is een amateurvoetbalvereniging uit de gelijk-
namige dorpskern Nieuwenhoorn (gemeente Hellevoetsluis). De 
vereniging is opgericht op 2 augustus 1929. Door de jaren heen 
heeft v.v. Nieuwenhoorn zich ontwikkeld tot een voetbalvereni-
ging met ambitie welke zich uitte in prestatief voetbal door alle 
elftallen heen, zowel bij de jeugd als de senioren. De jeugdop-
leiding is vele jaren toonaangevend en de senioren hebben zich 
jaren kunnen handhaven als zondag Hoofdklasser. Met ingang 
van het seizoen 2014/2015 is Nieuwenhoorn niet meer actief 
als zondag Hoofdklasser en ligt de focus van de club met het 
prestatieve voetbal op de zaterdag. Recreatief wordt er nog wel 
op zondag gevoetbald.

Nu  
Zoals min of meer gebruikelijk ontstond bij de overstap van de 
zondag naar de zaterdag op een aantal fronten een nogal roeri-
ge periode. Een periode die weliswaar sportief gezien tot succes 
heeft geleid maar op een aantal fronten de nodige tekortko-
mingen kende. Met ingang van het seizoen 2017/2018 is, met 
een kern van bestaande en nieuwe vrijwilligers, de organisatie 
weer op orde gebracht. Hierdoor kan, op basis van een ambitieus 
maar degelijk beleidsplan, weer invulling worden gegeven aan de 
van oorsprong geldende ambitie van voetbalvereniging  Nieu-
wenhoorn: “In alle geledingen streven naar de juiste samenhang 
tussen maatschappelijke betrokkenheid en sportief presteren”.  
Herstel van vertrouwen bij oorspronkelijke sponsoren staat 
daarbij hoog op de agenda van de sponsorcommissie. Het aantal 
sponsoren dat in het afgelopen seizoen heeft toegezegd de 
club weer te willen steunen geeft wel aan dat de juiste weg is 
ingeslagen.   
Dat v.v. Nieuwenhoorn een club is met een roemrijk verleden 
zal komend seizoen duidelijk worden wanneer we in september 
uitgebreid stil zullen staan bij ons 90-jarig jubileum. Dit zal op 
diverse manieren gebeuren via pers, een historisch spaaralbum 
bij PLUS Trommel, een feestavond en nog op een aantal andere 
manieren die te zijner tijd aan de orde zullen komen.

Waar staan we voor 

Sportief
v.v. Nieuwenhoorn staat voor een voetbalverenging waar ieder 
lid op zijn of haar niveau de voetbalsport kan beoefenen waarbij 
de basis een oerdegelijke jeugdopleiding vormt waardoor ieder 
lid in staat wordt gesteld om haar of zijn plafond te bereiken. 
Prestatievoetbal maakt hier een onlosmakelijk onderdeel van uit. 
Dit geldt zowel voor de jeugd als senioren, jongens en meisjes. 

Maatschappelijk
V.v. Nieuwenhoorn is een voetbalvereniging waar iedereen in 
staat wordt gesteld om de voetbalsport te beoefenen ongeacht 
geslacht, afkomst of talent. Daarnaast wordt de maatschappe-
lijke betrokkenheid tot uiting gebracht via de intensieve  sa-
menwerking met de Stichting het vergeten kind. Vanaf seizoen 
2019-2020 zal de volledige jeugd van de club de komende vier 
seizoenen met het logo van deze stichting op de borst spelen. 
Ook werkt v.v. Nieuwenhoorn samen met Stichting DOCK, een 
instelling die zich in Hellevoetsluis richt op het jongerenwerk en 
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zijn wij actief in de campagne van JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht) in samenwerking met stichting Push. 

Sociaal
Zowel op onze eigen velden als bij de verenigingen waar wij op 
bezoek gaan gedragen wij ons volgens algemeen aanvaarde 
omgangsvormen. We spelen het voetbalspel sportief, zijn niet 
verbaal of fysiek agressief, we bejegenen elkaar op correcte 
wijze en hebben respect voor elkaar en elkaars eigendommen. 
Hier zien wij als club op toe en grijpen in indien noodzakelijk. 
Het voetbal wat Nieuwenhoorn wil aanmoedigen: 
● Initiatiefrijk, technisch voetbal; positief dwingend, met  
 de juiste instelling om te winnen; surplus aan creativiteit en  
 respect voor de ander.
● Prestatie en Gezelligheid; Altijd spelen om te winnen; 
 trainen om beter te worden en vooral plezier beleven en  
 uitstralen.



SPONSORCOMMISSIE 

Voorzitter:  Nicola Bax   06 419 17 244
Penningmeester: Emiel van der Roest   06 104 90 311
Relatiebeheer en 
acquisitie:  Simon Hoogerwaard    06 528 54 906
   Tim van der Lijn    06 158 51 555

Mail naar:  sponsorcommissie@nieuwenhoorn.nl

Hoe hebben wij dit georganiseerd?
● Een solide organisatiestructuur binnen de vereniging,  met   
 heldere communicatielijnen.
● Het bieden van een omgeving waarin iedereen kan 
 voetballen ongeacht geslacht, afkomst of mate van talent. 
● Eigen jeugd opleiden middels vakbekwame en betrokken   
 trainers en begeleiders. 
● Presteren naar vermogen door de juiste aandacht te   
 schenken aan zowel selectiespelers als recreatieve  
 voetballers. 
● Zorgdragen voor een goede sfeer binnen de vereniging   
 zodat de leden graag op de club komen en betrokken zijn en   
 worden bij niet-voetbal gerelateerde zaken. 
● We vragen respect voor, van en naar alle actieve- en  
 passieve deelnemers.

v.v. Nieuwenhoorn heeft als opleidingspartner van Sparta
Rotterdam, waarbij de samenwerking  m.i.v. seizoen 2018/2019 
weer met vijf jaar is verlengd, een solide partner ter ondersteu-
ning van de opleiding. Hierbij is o.a. gericht aandacht voor:  
het opleiden van vakkundige trainers; clinics en techniektrainin-
gen voor de jeugdspelers ter verbetering van het niveau van de 
individuele speler; talentscouting. Verder bieden we:   
● Bij ieder selectie team een gediplomeerde trainer en 
 assistent trainer 
● Alle teams trainen minimaal 2 keer per week 
● Aparte keeperstrainingen voor alle keepers 
● Interne medische verzorging door gediplomeerde staf

Om bovenstaande zaken nog verder te kunnen professionalise-
ren zijn partnerships van groot belang. Wij hechten er daarom 
ook veel waarde aan om deze partnerships op een persoonlijke 
wijze in te vullen. Rekening houdend met uw zakelijke belan-
gen en doelstellingen waarbij we op zoek gaan naar maatwerk. 



SPONSORMOGELIJKHEDEN  

 WEDSTRIJDBALPAKKET bij 1e elftal     € 100,00
●   benoeming door stadionspeaker    
●  naamsvermelding op :  website, narrowcasting, businessclub app en social media
●  wedstrijdbalsponsor: vermelding in programmaboekje

WEDSTRIJDSPONSOR bij 1e elftal   € 250,00
●  benoeming door stadionspeaker    
●  naamsvermelding op : website, narrowcasting, businessclub app en social media
●  promotiemogelijkheden op en rondom het veld  in kantine gedurende de wedstrijddag
●   vermelding in programmabekje
RECLAMEBORD (300x75 cm)   € 250,00
RECLAMEBORD (600X75 cm)   € 400,00
RECLAMEBORD (900x75 cm)   € 600,00
● Voorwaarden: bij een 3-jarige overeenkomst; (opmaak)kosten bord voor VV Nieuwenhoorn,  
 zonder overeenkomst kosten voor opmaak en het bord voor rekening van sponsor.
RECLAMEDOEK (243 x 161,5 cm)    € 225,00
RECLAMEDOEK ( 485 X 161,5cm)    € 375,00
RECLAMEDOEK (481 x 327 cm) achter doelen    € 495,00
ADVERTENTIE NARROWCASTING    € 295,00
● Slideshow draait op aanwezige TV schermen op de wedstrijddagen in de kantine, 
 bestuurskamer en sponsorhome
BUSINESSCLUB:   
GOUD      € 3.000,00
ZILVER      € 2.000,00
BRONS      € 1.000,00
Pakketten zijn inclusief (afmetingen en locaties website afhankelijk van pakket): 
● Reclamebord of zeildoek
● Logo doorlink naar website partner
● Advertentieruimte presentatiegids
● Advertentieruimte narrowcasting
● Businessclub app
● (Zakelijke) Activiteiten en evenementen
● Gratis toegang voor leden van de Businessclub 

ADVERTENTIE BUSINESSCLUB APP   € 250,00 
TEAMSPONSORING    op aanvraag/maatwerk

MAATSCHAPPELIJK PARTNERSHIPS

Accommodatiesponsoring
Draag bij aan de verduurzaming van ons complex i.s.m. KNVB De Groene Club
Vraag naar de mogelijkheden.

Maatschappelijk partner jeugdafdeling
Word maatschappelijk partner van de jeugdafdeling en draag met uw MVO budget bij aan:
● Stichting Het vergeten kind
● Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) i.s.m. stichting Push en Gemeente Hellevoetsluis
● De Gezonde Kantine i.s.m. Stichting Voedingscentrum Nederland
● Samenwerking met Stichting DOCK

Jaarlijkse bijdrage   € 750,00

Hierbij inbegrepen:
● 25% afdracht aan stichting het vergeten kind
● Uw logo op de sponsorwall
● Een certificaat van deelname
● Diverse promotie omtrent alle maatschappelijke campagnes en activiteiten 

Alle prijzen genoemd in deze brochure zijn per seizoen en exclusief BTW



Bezoekadres:   Rijksstraatweg 270
  3223 KE Hellevoetsluis
Postadres:   Postbus 264
   3220 AG Hellevoetsluis
Telefoon:  0181 313 720
Mail:   bestuur@nieuwenhoorn.nl  of 
  sponsorcommissie@nieuwenhoorn.nl

   www.nieuwenhoorn.nl 

v.v. Nieuwenhoorn heeft ambitie en wil presteren. Wij willen op het veld 
de beste zijn. Maar ook buiten het veld streven wij 

kwaliteit na in alles wat we doen. Wij gaan voor de best mogelijke  
randvoorwaarden, kader en begeleiding. 

 

Eilands Glorie


