
Sponsoring met impact! 

Benut de sponsorkansen voor open doel 

als maatschappelijk (hoofd)sponsor van 

voetbalvereniging VDZ.  

Voetbal met meer plezier 



2026 



Iedereen doet mee, iedereen telt mee! 
92 procent van de leden zich thuis voelt bij VDZ en 79 procent is er trots op om bij VDZ te horen. 



Regionale uitstraling 

VDZ 
• 1.500 leden 
• 300 kaderleden 
• 80 teams 
• 2.400 wedstrijden 
• 5.000 lezers clubblad 
• 250 sponsors/partners 
• VR1 speelt landelijk 

Regio Arnhem 
• 400.0000 inwoners 
• 39.000 bedrijven 
• 13.000 HBO-studenten 
• 12.000 MBO-studenten 

Regio Gelderland 
• 2,1 miljoen inwoners 
• 205.000 bedrijven 
• 57.000 HBO-studenten 
• 64.000 MBO-studenten 

Bron: Provincie Gelderland – Factsheet onderwijs en arbeidsmarkt cijfers  regio Arnhem en Gelderland, 2021 

Arnhem 
• 164.000 inwoners 
• 18.000 bedrijven 

Regio Arnhem-Nijmegen (SAN) 
• 775.000 inwoners 
• 37.000 HAN-studenten 



Maatschappelijke opgave 

Bronnen: CBS 2020/2022,/ NOC-NSF 2021 / Onderzoek Sociaal economische waarde van sport en bewegen, Ecorys  2021 / Mullier Sportinstituut 2022. 

Met de VDZ Voetbal Academie willen we meer kinderen en jongeren aan het voetballen krijgen, houden en breed 
ontwikkelen. De impact van meer voetballen, sporten en bewegen is enorm. 
 

De huidige situatie onder jongeren baart zorgen: 
• 22% van alle kinderen (5-12 jaar) doet niet wekelijks aan sport. 30% van alle basisschoolkinderen heeft gebrekkige 

bewegingsvaardigheid en een ondermaatse motoriek. 
• 66% van alle 12-16 jarigen beweegt te weinig. 38% van alle 4-12 jarigen. 
• 53% van alle 16-20 jarigen beweegt te weinig. 54% van alle volwassenen.  
• 25% van alle 18-25 jarigen heeft overgewicht. 51% van alle volwassenen. 
• 25.000 jongeren (12-23 jaar) verlaten school vroegtijdig en zonder startkwalificatie.  
• 36% van 12-17 jarigen heeft naar eigen zeggen het voorgaande jaar een strafbaar feit gepleegd. 
 

De maatschappelijke winst van meer voetballen, sporten en bewegen is groot: 
 De SROI van sporten en bewegen is 2,7. Een investering van 1 euro in sport en bewegen levert de samenleving 2,7 euro op 

aan maatschappelijke meerwaarde. 
 Als 10% van de mensen die te weinig beweegt, dit wel gaat doen, kan dit Nederland een jaarlijkse waarde opleveren van circa 

€ 1,28 miljard. 
 Bijna de helft van de niet sportende kinderen heeft potentie om te gaan sporten bij een sportclub. De kans dat kinderen later 

ook/blijven sporten, is groter als men op jonge leeftijd ook al sport. Jong geleerd is oud gedaan. 
 De winst van minder schooluitval, meer startkwalificaties, minder vandalisme en minder jeugdcriminaliteit is enorm, maar 

valt moeilijk in geld uit te drukken. 



Sportieve ambities: VDZ Hogerop! 

H1 naar  top 2e klasse 

VR1 naar hoofdklasse 

Jeugd in divisie/hoofdklasse 

 Met zelf opgeleide spelers 
 VDZ betaalt spelers niet, we leiden ze op! 



VDZ FUNdament als basis 



Grote VDZ uitdaging 

• 1.500 leden & 1.500 vrijwilligers 

• 900 jeugdleden  

• 200 meiden/vrouwen 

• 300 kaderleden 

• 80 teams 

• 1 Hoofd Opleiding 

• 80-240 trainers, coaches en leiders 

• 2.400 wedstrijden per seizoen 

• 7.680 trainingen per seizoen 

• Leeftijden van 5,5 jaar t/m 75+ jaar 

• Veel instroom en doorstroom 

• 7 dagen per week, 11 maanden per jaar  

? 



Samen sterk: volharding doet zegevieren 

Wil je met jouw bedrijf of instelling ook sponsor worden en de 
maatschappelijke doelen van VDZ steunen? Neem dan contact op met 
de sponsorcommissie VDZ Hogerop. Wij kijken uit naar een succesvolle 
samenwerking! Indachtig ons motto ‘voetbal met meer plezier’ zorgen 
we graag samen voor ‘sponsoring met meer plezier’.  
 

Breed scala aan mogelijkheden 

Sponsoring van VDZ kan op verschillende manieren plaatsvinden. Er zijn 
talloze mogelijkheden om jouw bedrijf of instelling met behulp van VDZ 
sterker in de markt te profileren. We gaan graag met je in gesprek over 
alle wensen, mogelijkheden en sponsoralternatieven.  

 Promotie: shirt-, kleding-, materiaal- en bordsponsoring 

 Relatiemarketing: businessnetwerk Sponsorgroep VDZ Hogerop  

Merkactivatie: toernooien, wedstrijden, evenementen en activiteiten 

 Employer branding: vormen van arbeidsmarktcommunicatie 

Sponsoring met meer plezier 



Contactgegevens 
 
Sponsorcommissie VDZ Hogerop 
Contactpersoon is Evert van Amerongen, 
telefoonnummer (06) 21818152  
of e-mail vdzhogerop@vdz-arnhem.nl. 
 
Bezoekadres clubhuis en accommodatie 
Sportpark Cranevelt 
't Cranevelt 3 
6815 DK  ARNHEM 
Telefoon clubhuis: 026-4425746 
 
Website 
www.vdz-arnhem.nl 
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