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Sponsormogelijkheden v.v. Strijen 

Als sponsorcommissie van v.v. Strijen streven wij naar dé juiste invulling geven aan  het 

sponsorpakket dat bij uw bedrijf past. Wordt u sponsor van v.v. Strijen voor naamsbekendheid? Of 

wilt u juist mensen ontmoeten en onderdeel worden van een interessant zakelijk netwerk? Of ziet u 

sponsoring ook als middel  om uw business te activeren? Of misschien een combinatie van 

genoemde? 

Als sponsorcommissie van v.v. Strijen denken wij hierin graag met u mee en bieden wij u zeer 

interessante mogelijkheden! 

Strategische partners 

Onderstaand een overzicht van onze mogelijkheden, waarbij opgemerkt dat wij voor de ‘grotere 

sponsorpakketten’ graag met u persoonlijk in contact treden om een maatwerkpakket samen te 

stellen dat past bij uw bedrijf en uw business. 

Sponsorpakketten Beschikbaarheid Prijzen 

Hoofdsponsor Selectie (1e en 2e elftal) Ingevuld door Technische Unie Op aanvraag  

Hoofdsponsor Jeugd Ingevuld door Buurt.Watch Op aanvraag 

Subsponsor Beschikbaar Op aanvraag 

Co-sponsor  Beschikbaar Op aanvraag 

Sponsor overige elftallen Verschilt per seizoen Op aanvraag 

 

Business Club v.v. Strijen 

Ruim 40 bedrijven zijn lid van onze Business Club en wij streven ernaar dat nog veel bedrijven zich 

willen aansluiten. Doel is met elkaar, voor elkaar en voor v.v. Strijen veel te kunnen betekenen!  

 

Elk seizoen organiseren wij  2 tot 4 Business Club activiteiten. Denk daarbij aan bedrijfsbezoeken aan 

leden en het bezoeken van een wedstrijd in het betaalde voetbal. Tijdens deze activiteiten draait het 

naast het in contact komen met elkaar, uiteraard ook om gezelligheid.  

Als lid van onze Business Club ontvangt u onderstaand rechtenpakket: 

 

Sponsorrechten Business Club Lidmaatschap  Prijs € 475,= ex. BTW 

Reclamebord 3 meter  

Advertentie LCD schermen kantine en sponsorhome  

Vermelding van bedrijfsnaam op website vv Strijen met link  

Deelname aan Business Club Events & Activiteiten + introducee (ca. 2 tot 4 keer per jaar)  

Kosteloze deelname bedrijfsvoetbaltoernooi  

Gratis toegang en hospitality sponsorhome bij thuiswedstrijden 1e elftal  

Mogelijkheid tot activatie van business richting leden en sponsoren  
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Advertising & Reclamemogelijkheden 

Reclameborden Prijzen 

3 meter hoofdveld € 150,00 

6 meter hoofdveld € 250,00 

Scorebord € 250,00 

12 meter hoofdveld  € 450,00 

Prijs per meter hoofdtribune € 100,00 

3 meter kunstgrasveld € 125,00 

Aanmaakkosten 3 meter reclamebord € 212,50 

Aanmaakkosten 6 meter reclamebord € 395,00 

Overige lengtes van reclameborden Op aanvraag 

 

Adverteren Prijzen 

LCD TV Advertentie per cyclus per seizoen € 100,00 

Banner website homepage met doorlink € 150,00 

Advertorial digitale Nieuwsbrief € 100,00 

 

Overige Sponsormogelijkheden Prijzen 

Balsponsor € 80,00 

Zaak van de Week € 200,00 

Toernooisponsor € 250,00 

Deelname bedrijfsvoetbaltoernooi € 50,00 

  

 

Aandachtspunten sponsormogelijkheden 

� Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw 

� Aanmaakkosten van reclameborden zijn voor rekening van sponsor.  

� Reclameborden worden op maat en in overleg met sponsor door Van Doorn Reclame en Design 

te Rotterdam ontworpen en geleverd 

� Reclameborden blijven eigendom van sponsor 

� Minimale duur van de overeenkomst van reclameborden is 3 jaar 


