
Sponsor portfolio

Of stuur een e-mail naar: sponsoring@vvoudehaske.nl

CONTACT

Wilt u meer weten over onze sponsor mogelijkheden of heeft u suggesties 
voor andere sponsor mogelijkheden? Neemt u dan gerust contact met ons 
op.

Wij hopen u snel als sponsor van v.v. Oudehaske te mogen begroeten op  
ons sportpark P. Bultsma!

Met vriendelijke groet,
Sponsorcommissie v.v. Oudehaske

SPONSORCOMMISSIE  V.V. OUDEHASKE

Sportpark P. Bultsma
Jousterweg 140a
8465 PN Oudehaske
Tel: 0513 - 67 76 22
www.vvoudehaske.nl

Diana Bles
Henk Jan de Haan
Wilmer Hazenberg

06 30 08 27 53
06 39 59 43 47
06 30 68 13 92

PRAAT MEE OP
Facebook

Instagram

Twitter

Voetbalvereniging Oudehaske



EVEN VOORSTELLEN…
In het mooie dorp Oudehaske is op 16 december 1963 de 
voetbal vereniging Oudehaske opgericht. De bloeiende vereni-
ging telt momenteel circa 300 leden. Naast leden die woon-
achtig zijn in het dorp Oudehaske heeft de club veel leden uit 
omliggende plaatsen, zoals Heerenveen, Joure, Haskerhorne, 
Rottum en Vegelinsoord. Deze leden zijn actief in één van de di-
verse teams die voetbalverenging Oudehaske heeft. Zo bestaat 
de club momenteel uit vier seniorenteams, één damesteam, 
één meidenteam, vier juniorenteams en zes pupillenteams. Het 
eerste seniorenteam van v.v. Oudehaske komt momenteel uit in 
de zaterdag 3e klasse A.

SPORTPARK PIETER BULTSMA
De thuishaven van v.v. Oudehaske behoort tot één van de  
mooiste sportcomplexen in de regio. Het sportpark P. Bultsma 
heeft een prachtige locatie in het dorp en beschikt naast een 
grasveld, sinds 2008 ook over een kunstgrasveld. Dit kunst-
grasveld is sinds 2013 het hoofdveld. Het zal u dan ook niet 
verbazen dat er op het gezellige sportpark P. Bultsma wekelijks 
vele toeschouwers aanwezig zijn om de puillen-, jeugd- en/of 
seniorenteams aan te moedigen.

BELEID
Het beleid van de vereniging is een combinatie van prestatie-
gericht werken en het creëren van een klimaat waarin iedereen 
op zijn eigen niveau plezier aan het voetbalspel ontleend. Dit in 
een omgeving waarin ieder zich veilig en vertrouwd voelt. De  
continuïteit van onze vereniging wordt beheerd door een deskun-
dig en daadkrachtig bestuur en we prijzen ons gelukkig met een 
groot aantal vrijwilligers die op diverse terreinen actief zijn.

WAAROM SPONSOR WORDEN?
• U kunt uw product, dienst en bedrijfsnaam aan een groot 

publiek presenteren;
• U kweekt goodwill en vergroot uw naamsbekendheid;
• U verbindt uw naam aan een bloeiende vereniging  

met een regionaal sterk en positief imago;
• U treedt in contact met leden en andere sponsoren  

van v.v. Oudehaske.

MET UW STEUN KUNNEN WIJ:
•	 Materialen	aanschaffen,	zoals:	ballen,	trainingshesjes,	 

goals, netten etc.
• Voetbalclinics en andere evenementen organiseren  

voor onze jeugd
• Deskundige trainers voor jeugd- en seniorenteams  

bekostigen.

SPONSOR PORTFOLIO
Door middel van deze portfolio willen wij u graag informeren over de sponsormogelijkheden van  
voetbalvereniging Oudehaske. Op vele wijzen is het mogelijk om uw bedrijfsnaam te verbinden aan onze voetbalvereniging met als 
doel het vergroten van uw naamsbekendheid en het ondersteunen van de voetbalsport in de regio Oudehaske.   
 
Als sponsorcommisie hechten wij veel waarde aan de relatie met het bedrijfsleven. Het voortbestaan van onze club is immers niet alleen 
afhankelijk van leden, maar ook van bedrijfs sponsoren in de regio. 

SPONSORMOGELIJKHEDEN

A. Wedstrijd sponsor
Als	wedstrijdsponsor	bent	u	officieel	sponsor	van	een	thuis-
wedstrijd van het eerste seniorenteam van v.v. Oudehaske. Uw 
bedrijfslogo wordt de week voorafgaand aan de wedstrijd op de 
website	getoond.	Daarnaast	wordt	voor	de	betreffende	thuis
wedstrijd uw bedrijfslogo in het programmaboekje geplaatst en 
op het beeldscherm in de kantine vertoond. 

Prijs: € 50,- per wedstrijd

B. Beeldscherm sponsor
Op het grote tv-scherm in de gezellige kantine van v.v. Oude-
haske worden wekelijks uitslagen, tussenstanden en foto’s in 
beeld gebracht. Daarnaast worden er ook reclame-uitingen van 
onze sponsoren getoond. Wordt uw reclame-uiting de nieuwe 
eyecatcher in onze kantine?

Duur: 3 jaar
Prijs: € 75,- per jaar

C. Bord sponsor
Als bord sponsor plaatst u één of meerdere reclameborden 
(250x60cm) rond het hoofdveld zodat uw bedrijf prominent in 
beeld komt tijdens wedstrijden op ons Sportpark P. Bultsma. 

Duur: 3 jaar
Prijs: € 100,- per jaar*

* Deze prijs is exclusief productiekosten van het reclamebord. De productie van het  
 reclamebord verzorgen wij voor u. Wij nemen u graag dit werk uit handen!  
 De productiekosten bedragen € 115,- excl. BTW per reclamebord. Mocht blijken dat  
 er nog bewerkingen aan uw bedrijfslogo verricht moeten worden, wordt hier 
 € 45,- voor in rekening gebracht.

D. Website sponsor
Online communicatie is tegenwoordig onmisbaar. Daarom heeft 
voetbalvereniging Oudehaske sinds enkele jaren een eigen web-
site: www.vvoudehaske.nl. Met een gemiddeld aantal views van 
ruim 100 per dag wordt de website erg goed bezocht en biedt 
dit ook voor uw bedrijf kansen om online te promoten.

Duur: 3 jaar
Prijs: € 75,- per jaar

E. Team sponsor
Voetbalvereniging Oudehaske streeft er naar om ieder team te 
laten spelen in een tenue welke is voorzien van een sponsor-
naam of –logo. Veel teams hebben al een prachtig tenue voor-
zien van bedrijfsnaam maar er zijn nog genoeg mogelijkheden. 
Met deze vorm van sponsoring sponsort u het materiaal van 
een jeugd- of seniorenteam. Hierbij moet u denken aan wed-
strijdtenues, trainings pakken, tassen of jassen voor coaches.

Prijs: op aanvraag*

* U betaalt slechts de aanschafkosten voor het materiaal. Deze kosten zijn  
 afhankelijk van het materiaal dat u wilt sponsoren voor een team. Voor meer  
 informatie over de mogelijkheden en kosten kunt u terecht bij één van de leden  
 van de sponsorcommissie.

F. Programmaboekje sponsor
Iedere thuiswedstrijd van ons vlaggenschip worden er aan de 
bezoekende supporters programmaboekjes verkocht. Hierin 
kunt u uw bedrijfslogo vermelden. Met de verkoop van circa 50 
tot 100 boekjes per wedstrijd, wordt uw bedrijfslogo verspreid 
onder een breed publiek. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw 
bedrijf gepromoot wordt buiten de supporters van Oudehaske. 

Duur: 3 jaar
Prijs: € 50,- per jaar

Sponsorbonus
Voor bedrijven die op meerdere gebieden willen sponsoren heb-
ben wij een speciale aanbieding: Als u kiest voor de sponsor-
opties B, C, en D, ontvangt u éénmalig € 50,- korting of krijgt u 
éénmalig sponsoroptie A van ons cadeau! 


