
Sponsorgids vv Schoonhoven

“Samen gaan we voor 

een sportieve toekomst”



Waarom sponsor worden van v.v. Schoonhoven?
Schoonhoven is één van de oudste clubs van de omgeving. v.v. Schoonhoven werd
opgericht op 9 oktober 1902 op initiatief van luitenant J. Oostrijck van het
Schoonhovense Garnizoen “Olivier van Noort”. De club kreeg de naam “Voorwaarts”,  
maar dit werd later veranderd naar het VV Schoonhoven van nu.
Bij de oprichting werd gekozen voor de stadskleuren rood-zwart, maar het clubtenue heeft 
door de geschiedenis heen een aantal veranderingen ondergaan en inmiddels speelt de club 
al tientallen jaren in het blauw-wit. In de beginjaren werd gespeeld op het exercitieterrein 
van het Bastion. Via een terrein aan de Hem werd uiteindelijk verhuisd naar het huidige
complex , het gezellige sportpark “Het Hofland” aan de Nieuwe Singel. Gelegen op een  
schitterende plek direct naast het Springerpark en de gracht.

Tegenwoordig is v.v. Schoonhoven een bloeiende vereniging die met ruim 650 leden een 
belangrijk plaats inneemt binnen de Schoonhovense gemeenschap, maar ook regionaal een 
functie vervult.

Met gepaste trots kunnen we terugkijken op een bewogen periode (2012-2013) waarbij we 
met gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen binnen de vereniging een  
fundraising hebben opgezet. Dit met als doel een aanzienlijke bijdrage te realiseren voor 
de bouw van een nieuw kleedkamercomplex.  Mede door de succesvolle fundraising vond 
op 30 augustus 2013 de feestelijke opening plaats van de nieuwbouw door Nico Peltenburg, 
voorzitter van het hoofdbestuur van vv Schoonhoven. Tezamen met  3 velden, waarvan 
1 kunstgrasveld, heeft v.v. Schoonhoven dan ook een zeer representatief sportcomplex. 

Ook beschikt v.v. Schoonhoven over een businessclub (BC-VVS) welke inmiddels is  
gegroeid tot zo’n 80 donateurs en in korte tijd een begrip is geworden binnen de vereniging 
en in de regio. Daarnaast is er ook de in 2011 opgerichte, zeer actieve, supportersvereniging 
vv Schoonhoven (SV-VVS) welke ook de niet ondernemende mensen bij de club probeert te 
binden door het organiseren van activiteiten en sfeer acties. 

Om ook in de toekomst een gezonde vereniging te blijven zoeken wij, naast onze huidige 
sponsoren en donateurs, nieuwe sponsoren en enthousiaste partners die onze vereniging
een warm hart toedragen. Naast de mogelijkheden tot sponsoring nodigen wij u ook
van harte uit om op zaterdag en zondag op ons complex te genieten van sfeer, gezelligheid.
en leuke wedstrijden op ons complex.
 
Sponsorcomissie v.v. Schoonhoven

VV Schoonhoven, een bloeiende, groeiende vereniging !

 
Sportpark Sponsoring

Reclamebordsponsor 

Afmeting 60cm x 250 cm   

Bestand aanleveren in EPS eenmalige aanmaakkosten € 200,00  

Bedrag per jaar bij een overeenkomst van:          3 jaar     
Veld 1  reclamebord korte - of lange zijde       € 200,00    
Veld 2 & 3  reclamebord korte - of lange zijde       € 150,00    
Veld 3  reclamebord langs en naar de N210     € 300,00     

Reclamedoeksponsor langs de N210
Afmeting 120cm x 480 cm  

Bestand aanleveren in EPS eenmalige aanmaakkosten € 900,00  

Bij een overeenkomst van:               3 jaar     5 jaar 
Bedrag bij een betaling per jaar           € 800,00   € 700,00
Bedrag bij betaling van het geheel in een keer       € 2.100,00   € 3.000,00

Deursponsoring

Kleedkamerdeur beplakt met professioneel opgemaakte deursticker 
(Opmaak in overleg sponsor en ROAX Art & Design) 
 
Bedrag voor een overeenkomst van 2 jaar:     € 550,00

*Alle bedragen zijn exclusief BTW



Kledingsponsoring

Kledingsponsoring E & F pupillen 

Per team van 10 spelers met overeenkomst voor 2 jaar         

Shirt sponsor (totaal 10 stuks waarvan 1 keepershirt)   € 650,00
Trainingspak sponsor (10 stuks)     € 650,00
Tas sponsor (10 stuks)       € 400,00  

Kledingsponsoring A,B,C,D junioren 

Per team van 15 spelers overeenkomst voor 2 jaar        

Shirt sponsor (totaal 15 stuks waarvan 1 keepershirt)     € 750,00 
Trainingspak sponsor (15 stuks)     € 750,00
Tas sponsor (15 stuks)       € 600,00

Kledingsponsoring  senioren 

Per team van 15 spelers overeenkomst voor 2 jaar         

Shirt sponsor (totaal 15 stuks waarvan 1 keepershirt)     € 750,00 
Trainingspak sponsor (15 stuks)     € 750,00
Tas sponsor (15 stuks)       € 600,00

Vanwege veelvuldig zoek raken van sokken en broekjes heeft de sponsorcommissie  
er voor gekozen shirtsponsoring aan te bieden. Middels het kledingscontract met  
Hummel kunnen alle leden hun broekjes en sokken in teamverband aanschaffen via  
de Sponsorcommissie of individueel via Intersport Viergever tegen gereduceerde prijs.

*Alle bedragen zijn exclusief BTW

Maatwerk

Sponsoring is maatwerk.  

Wij komen dan ook graag met u in contact om uw specifieke wensen te bespreken. 
Zo is het o.a. mogelijk om verschillende onderdelen van sponsoring te combineren  
om zo tot een sponsorpakket te komen, waarbij vanzelfsprekend gebruik kan worden  
gemaakt van gunstige tarieven. 

Verder zijn wij gek op creatieve en vernieuwende ideeën van sponsoren en partners!

Contact:
E-mail: sponsorcommissie@vvschoonhoven.nl
Website: www.vvschoonhoven.nl/sponsor

Roger Vrijman (voorzitter)  
Aswin Hartmann  
Osin Peltenburg  
Robert Eisema  
Sjef van Vugt
 



 

Respect is meer dan een woord!
vv Schoonhoven is voor sportiviteit en tegen geweld!




