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• Selectie heren 2 teams

• Senioren heren 8 teams

• Senioren dames 2 teams

• Zaterdag veteranen heren 1 team

• Zaterdagsenioren heren 4 teams

• Jeugd jongens 38 teams

• Jeugd meisjes 6 teams

• G Team 1 team

Overige leden en vrijwilligers 200 - 400

VV Trinitas
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VV Trinitas
Visie en missie op sponsoring

Een voetbalvereniging neemt een belangrijke maatschappelijke positie in. 
In de tegenwoordige tijd van individualisering , obesitas, social media, gaming en de 
prestatiemaatschappij  is het van belang dat een sportvereniging een klimaat schept om 
met name de jeugd een veilige maar ook zeker een gezellige, sociale en sportieve 
omgeving biedt om elke week weer uit te kijken om samen te voetballen en trainen bij 
VV Trinitas.

Het leiden van een voetbalvereniging vertoont daarnaast steeds meer overeenkomsten 
met het voeren van een bedrijf en vraagt daarom om een meer zakelijke benadering. 
Naast contributies en de kantine exploitatie, dragen sponsoren zorg voor de inkomsten 
van de club. Dit betekent dat u als sponsor een essentiële positie binnen de club 
inneemt.  Willen we als vereniging onze maatschappelijke rol op een goede wijze blijven 
vervullen, zijn sponsoren nodig. 

Wij vinden het belangrijk de continuïteit van onze relatie met u als sponsor te 
waarborgen. Daarnaast willen wij uw bedrijf een sportief imago geven en de 
mogelijkheid geven om relevante doelgroepen te bereiken. VV Trinitas wil daarnaast 
haar maatschappelijke betrokkenheid invullen door zich te verbinden aan een goed 
doel.
Voor alle sponsorvormen streven wij naar meerjaren overeenkomsten.  Wij willen met 
recht kunnen aangeven: "Wij bouwen samen verder aan de toekomst van VV Trinitas.”



Sponsor criteria

• Altijd een koppeling naar een Maatschappelijk verantwoord doel

• Respect voor bestaande sponsoren

• Professionele uitstraling 

• Uniform sponsorbeleid

• Transparantie



Hoofd

sponsor

Bordsponsor

Team

sponsor

Wedstrijd

sponsor

Dug Out 

sponsor

Event

sponsor

Supplier

Club van 100

Sponsormogelijkheden



Villa Pardoes is onvergetelijk
Sprookjesachtig vakantieverblijf, spierpijn van het lachen, vrienden 
voor het leven, even geen gedokter, een weekje onbekommerd 
genieten, tranen van geluk …. Villa Pardoes is heel veel. Vier woorden 
vatten alles treffend samen: daar vergeet je álles!

Villa Pardoes biedt écht een onvergetelijke gratis vakantie. Voor 
gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 
tot en met 12 jaar. Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets 
anders willen denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, 
opa’s en oma’s die dromen van een onbezorgde week samen. Even 
alles vergeten.

Maatschappelijk verantwoord doel



Maatschappelijk verantwoord doel

Partner van alle junioren jongens, meisjes en mini’s  teams 

10% van alle sponsor inkomsten binnen VV Trinitas komt 

ten goede aan Villa Pardoes

VV Trinitas  



Kleding Partner / Supplier



Selectie 1 – 2 

• Hoofdsponsor  → alleen i.o.m. sponsorcommissie
• Alleen met contract voor 3 jaar

Kleding 1ste en 2de elftal
• Naam op voorzijde shirt  en naam op voorzijde reserve tenue
• Naam op achterzijde trainingspakken
• Naam op warmloopshirts 
• Naam op tassen
• Naam op coachjassen
• Naam op hesjes 
• 1 Clubtas met naam , 1 waterzak, 1 bidonhouder ,  10 bidons  en 5 intrapballen

Returnpakket Boarding - Communicatie
• 1 x 3 meter Boarding op hoofdveld en 1 x  3 meter boarding kunstgrasveld   
• Naambord in kantine en bestuurskamer
• Naambord op Dug Out hoofdveld en kunstgrasveld
• Naam op partnerbord en Villa Pardoes bord entree sportcomplex
• Narrowcasting in kantine
• Banieren vlaggenmasten entree sportpark
• Logo met link naar eigen website op voorpagina Trinitas website
• Link vacaturebank VV Trinitas

Activiteiten
• Sponsoravond bij Villa Pardoes



Senioren
Heren - Veteranen - Dames – G Team

Partner pakket €  3.500
Eenmalige investering  per team  met een contract van 3 jaar

Kleding 

• Naam op voorzijde shirt*
• Naam op achterzijde trainingspakken*
• Naam op tassen*
• Naam op achterzijde coachjassen**

Return Pakket 

• Naambord in kantine
• Narrowcasting in kantine
• Logo met link naar eigen website op voorpagina Trinitas website

Activiteit

• Sponsoravond bij Villa Pardoes

*   16 stuks per team
**   3 stuks per team

Note: alles exclusief de drukkosten



Senioren
Heren - Veteranen - Dames - G team

( exclusief selectie 1 en 2) 

Shirts* met naam op voorzijde shirt € 1.000,00                    
Trainingspakken* met naam op achterzijde € 1.500,00 
Tassen* met naam op de tas €     900,00 
Coachjassen** met naam op achterzijde €     250,00

Eenmalige sponsor investering  per team met een contract van 3 jaar

Sponsoring per team eenmalige bijdrage

*   16 stuks per team
**   3 stuks per team

Note: alles exclusief de drukkosten



Junioren
Jongens of Meisjes

Partner pakket eenmalig €  3.000 
Eenmalige sponsor investering per team met een contract van 3 jaar

Kleding 

• Shirts*
• Naam op achterzijde trainingspakken**
• Naam op achterzijde coachjassen***
• Naam op tassen*

Return Pakket Communicatie

• Naambord in kantine
• Naam op partnerbord en Villa Pardoes bord entree sportcomplex
• Narrowcasting in kantine
• Logo met link naar eigen website op voorpagina Trinitas website

Activiteit

• Sponsoravond bij Villa Pardoes

*     16 stuks per team Geen naam op shirts mogelijk / Wel sponsorpartner Villa Pardoes
**   16 stuks per team
***  3 stuks per team

Note: alles exclusief de drukkosten



Junioren
Mini´s 
Partner pakket eenmalig €  2.000 
Eenmalige  sponsor investering  per team met een contract van 3 jaar

Kleding 

• Shirts  partner = Villa Pardoes 
• Naam op achterzijde trainingspakken*
• Naam op achterzijde coachjassen**
• Naam op tassen*

Return Pakket Communicatie

• Naambord in kantine
• Naam op partnerbord en Villa Pardoes bord entree sportcomplex
• Narrowcasting in kantine
• Logo met link naar eigen website op voorpagina Trinitas website

Activiteit

• Sponsoravond bij Villa Pardoes

*     11stuks per team Geen naam op shirts mogelijk / Wel sponsorpartner Villa Pardoes
**   11 stuks per team
***  3 stuks per team

Note: alles exclusief de drukkosten



Shirts* €    850,00                    
Trainingspakken** met naam op achterzijde € 1.250,00 
Tassen** met naam op de tas €     900,00 
Coachjassen*** met naam op achterzijde €     250,00

Junioren
Jongens of Meisjes  

*     16 stuks per team Geen naam op shirts mogelijk / Sponsorpartner Villa Pardoes
**   16 stuks per team
***  3 stuks per team

Note: alles exclusief de drukkosten

Eenmalige sponsor investering per team  met een contract van 3 jaar



Shirts* €  585,00 3 jaar
Trainingspakken** met naam op achterzijde €  850,00 3 jaar
Tassen ** met naam op de tas €  625,00 3 jaar
Coachjassen*** met naam op achterzijde €  250,00 3 jaar

Junioren
Mini  < 9 en < 8 (9 elftallen)

*     11 stuks per team Geen naam op shirts mogelijk / Sponsorpartner Villa Pardoes
**   11 stuks per team
***  3 stuks per team

Note: alles exclusief de drukkosten

Eenmalige sponsor investering per team met een contract van 3 jaar



Tarieven drukken Intersport Oisterwijk

Bedrukkingskosten:

- borst-/broeknummer € 3,00
(zowel 2 als 14 wordt gezien als een nummer)

- rugnummer € 4,00
(zowel 2 als 14 wordt gezien als een nummer)

- clublogo € 4,00
(geborduurde badge)

- sponsorlogo 1 kleur € 6,50
(+/- 500 cm2)

- sponsorlogo full color €15,00/€25,00
- (+/- 500 cm2, prijs is afhankelijk van het aantal kleuren en vooral formaat)

Let op: bij het berekenen dat bij een trainingspak zowel het jack 

als  de broek voorzien dient te worden van een borst-/broeknummer .



Supplier pakket per team

• Supplier pakket €  500 
Eenmalige investering voor een contract van 1 jaar

Producten
• Bidons  (10)
• waterzakken
• kratje
• ballen tas (1)
• ballen  (5)
• Hesjes (5)

Return Pakket Communicatie
• Naam op bord in kantine
• Naam achter op hesjes
• Logo met link naar eigen website op voorpagina Trinitas website

• Note: Bedrukken Hesjes (5) voor eigen rekening



Reclamebord (1 bord)

Reclamebord  €350,= per jaar  excl eenmalige aanmaak* 
Contract voor 3 jaar

Optie: Partner van Villa Pardoes + naam op Villa Pardoes partnerbord → extra €50,- per jaar

• 1 x reclamebord
- Reclamebord op het hoofdveld of kunstgras hoofdveld 

Afmeting 3.00 x 0.645 x 0.08 

Returnpakket
- Naambord in kantine op sponsorbord

• Activiteit
- 1 x per jaar sponsor bijeenkomst

* Reclamebord eenmalig €250,- per bord  incl.
✓ Opmaak
✓ Productie
✓ Ophangen
✓ Ophangsysteem
✓ Service



Reclamebord (2 borden)

Reclamebord Pakket € 500,= per jaar excl eenmalige aanmaak *
Contract voor 3 jaar

Optie: Partner van Villa Pardoes + naam op  Villa Pardoes partnerbord → extra €50,- per jaar

• 2 x Reclamebord
- Reclamebord op het hoofdveld en op het kunstgras hoofdveld

Afmeting 3.00 x 0.645 x 0.08 per bord

Communicatie
- Naambord in kantine op sponsorbord

Activiteit
- 1 x per jaar sponsor bijeenkomst

• Reclamebord eenmalig €250,- per bord  incl
✓ opmaak
✓ Productie
✓ Ophangen
✓ ophangsysteem
✓ Service



Overige sponsor mogelijkheden

Dug Out sponsor* (2 dug outs )             naam op de dug – out € 4.500,00     eenmalig 5 jaar
(veld 2-3-4-5-6-7-8)

Veldsponsor* naambord bij veld € 300,00 per jaar

Kleedkamersponsor** naam op de kleedkamer deur  € 150,00 per jaar

Wedstrijdsponsor zondag 1ste €  100,00 per wedstrijd

Pupil van de week €  100,00 per wedstrijd

Club van 100 € 50,00 per jaar

Club van 100 sponsoring ten behoeve van de jeugd:

• Sinterklaas middag
• Willem II kaarten
• Kerstzaalvoetbaltoernooi

* exclusief opmaak en productie communicatie materiaal



Overige sponsor mogelijkheden op aanvraag

Leverancier bier/frisdrank/kantine in overleg

Vervoer G-team in overleg

Sponsoring in natura in overleg

Evenementen / sfeersponsor in overleg

Evenementen

• Internationaal Toernooi
• Jeugd Olympia 
• Carnaval
• Sauwel avond
• Voetbalquiz
• Biercantus
• Dart toernooi
• FIFA toernooi 
• Familieweekend
• Seizoensafsluiting BBQ
• Plusvoetbal
• Veteranen 7x7 toernooi
• Villa Pardoes toernooi
• Villa Pardoes nader te bepalen



Wij maken graag een afspraak met U om de mogelijkheden te bespreken.

Met sportieve groeten de sponsorcommissie

Interesse sponsoring@trinitas-Oisterwijk.nl


