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Sponsormogelijkheden  
v.v.Trinitas 

  
Contract bestemd voor Trinitas  _______________________________  (Teamnaam) 

Overeengekomen totaal bedrag  _______________________________   (Bedrag in €) 

Aantal jaren van overeenkomst  _______________________________  (in jaren) 

Datum van ondertekening    ____ - ______ - __________  (dd-mm-jjjj) 

Afschrijving overeengekomen sponsorbedrag via automatische incasso [  ] Ja  of [  ] nee 

___________________________    ________________________ 
Namens v.v.Trinitas      Sponsor 

Sponsormogelijkheid Bedrag (indicatie)

O Jeugdcollectief v.v. Trinitas € 150,-

O Reclamebord op 1 hoofdveld (eerste jaar aanschaf bord) € 75,00

O Reclamebord op 2 hoofdvelden (eerste jaar aanschaf bord) € 112,50

O Reclamedoek op vangnet (eerste jaar aanschaf doek) n.t.b.  

O Reclamebord tussen op 1 hoofdveld € 50,-

O Sporttassen jeugdelftal n.t.b.

O Sporttassen seniorenelftal n.t.b.

O Trainingspakken/presentatietenue jeugdelftal n.t.b.

O Trainingspakken/presentatietenue seniorenelftal n.t.b.

O Club van 50 € 50,-

O Wedstrijdsponsor € 50,-

O Balsponsor pupil van de week € 10,-

Contracten dienen uitgeprint en ondertekend te worden door Bestuur v.v. Trinitas 

Mailen naar sponsoring@vvtrinitas.n

mailto:sponsoring@vvtrinitas.n


Afspraken m.b.t. sponsorovereenkomst 

Afspraken nagekomen te worden door v.v.Trinitas 
- Kopie sponsorovereenkomst overhandigen aan sponsor 
- 1 jaar voor het verlopen van sponsorovereenkomst wordt er 

contact gezocht over het verlengen of beëindigen van het 
sponsorcontract 

- Trinitas dient contact op te nemen met de sponsor indien er 
veranderingen zijn plaatsgevonden omtrent het ‘sponsorteam’ in 
deelname aan (KNVB) competitieverband 

- Afgevaardigde bestuur, bij voorkeur penningmeester aanwezig bij 
ondertekening contract 

- Per seizoenshelft een update verzorgen richting de sponsor 
omtrent de prestaties en vorderingen van het ‘sponsorteam’  

- Uitnodigen van de sponsor bij minimaal één wedstrijd van het 
‘sponsorteam’ met ontvangst en verzorging rondom 

- Vermelding logo of bedrijfsnaam in programmaboekje (mits 
overeengekomen) 

- Jaarlijks uitnodigen en verzorgen van teamfoto 

Afspraken nagekomen te worden door sponsor 
- Aangeven van ontevredenheid omtrent sponsoring richting 

Bestuur v.v.Trinitas en/of contactpersoon v.v.Trinitas 
- Betaling van overeengekomen sponsorbedrag aan v.v.Trinitas 

Contracten dienen uitgeprint en ondertekend te worden door Bestuur v.v. Trinitas 

Mailen naar sponsoring@vvtrinitas.n
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Sponsormogelijkheden  
v.v.Trinitas  



Tussenbord

Prijs	 	 	 € 50,- per jaar 
Afmetingen	 	 20x30 cm  
Opzegtermijn jaarlijks

Plaatsingslocatie tussen standaard reclameborden langs hoofdveld Boijl/Elsloo



 

Standaard reclamebord

Prijs	 	 	 € 75,- per jaar 
Afmetingen	 	 250x60 cm 
Opzegtermijn jaarlijks

Plaatsingslocatie 	 langs hoofdveld Boijl/Elsloo, zowel korte als lange kant






Dubbel reclamebord

Prijs	 	 	 € 112,50 per jaar 
Afmetingen	 	 500x60 cm 
Opzegtermijn jaarlijks

Plaatsingslocatie	 langs hoofdveld Boijl/Elsloo, zowel korte als lange kant


 
Windspandoek 

Prijs	 	 	 € 200,- per jaar 
Afmetingen	 	 400x200 cm  
Opzegtermijn 	 jaarlijks 
Plaatsingslocatie	 langs hoofdveld Boijl vangnet thuis- of uitkant, achter doel

20

30

250 

60 

250

60

400

200

250

Uw tekst hier

Uw tekst hier

Uw tekst hier

Of toch hier?


