
BROCHURE SPONSORING 

C.V.V. Vriendenschaar is een 

bloeiende voetbalvereniging met 

een rijke historie. Onze vereniging  

heeft met zo’n 1100 leden een 

enorme achterban en een actief 

verenigingsleven.   

Bij Vriendenschaar staat het 

beoefenen van de voetbalsport  

centraal. Van recreatiesport tot 

talentontwikkeling op alle niveaus. 

Van de allerkleinsten tot de  teams 

die in de competitie strijden om de 

beker. Voor mannen, vrouwen, 

jongens en meisjes. Daarnaast 

beschikt Vriendenschaar over een 

G-team en walking football. Naast 

het  voetballen, is Vriendenschaar 

vooral ook een leuke vereniging.  

Zo worden er tal van activiteiten 

georganiseerd voor onze leden en 

bezoekers zoals: toernooien, het 

klaverjassen en de bingo 

avonden. Maar ook het jaarlijkse 

kindercarnaval, de sportdag, de 

Sinterklaasviering en de 

Kerstinstuif zijn evenementen van 

formaat.  

Om de sportieve en sociale 

activiteiten van de vereniging te 

kunnen uitvoeren zijn wij op zoek 

naar sponsors die zich aan onze 

vereniging willen verbinden.   



 

 

SPONSOR WORDEN 

 

Door sponsor te worden van 

C.V.V. Vriendenschaar helpt u ons 

om onze doelen te bereiken. U 

zorgt er onder meer voor dat: 

• iedereen op z’n eigen niveau en 

met plezier de  voetbalsport kan 

beoefenen 

• individuele talenten in staat 

worden gesteld om zich te 

ontwikkelen 

• vele mensen als bezoeker 

kunnen genieten van de sport en 

het verenigingsleven 

• onze vereniging in de volle 

breedte, zowel kwalitatief als 

kwantitatief blijft groeien en 

bloeien. 

 

 

Wij bieden verschillende sponsor 

mogelijkheden die u helpen uw 

doelen te bereiken:  

• Zichtbaarheid: uw product of 

bedrijf wordt via verschillende 

uitingen onder de aandacht 

gebracht van een breed publiek 

• Netwerk: Vriendenschaar biedt 

u diverse netwerkmogelijkheden 

om zakelijke contacten te leggen 

of te onderhouden 

• Sympathie: uw bedrijf wordt 

geassocieerd met C.V.V.  

Vriendenschaar: passie, plezier, 

sportiviteit en prestaties! 

 

WIST U DAT....  

Wij ieder weekend zo’n 1000 bezoekers verwelkomen op ons 

sportpark? 

Het op de dagen door de week een komen en gaan is van spelers, 

trainers, vrijwilligers en ouders? 

Onze website een miljoen keer per jaar bezocht wordt? 

Wij de naschoolse opvang huisvesten op onze accommodatie? 

Meer dan 300 vrijwilligers zorgen voor een bloeiend 

verenigingsleven? 

C.V.V. Vriendenschaar onderscheiden is met een koninklijke 

erepenning wegens haar verdiensten voor de Culemborgse 

gemeenschap? 

 



 

 

 
 

  
SPONSOROPTIES 

De selectie van sponsoropties in de 

menukaart hieronder geven u een 

beeld van de mogelijkheden. De 

sponsoritems kunnen afzonderlijk en 

in combinatie met elkaar worden 

ingezet. Wij stellen graag het pakket 

van uw keuze samen!  

Heeft u aanvullende ideeën of 

voorstellen die aansluiten bij uw en 

onze doelen, dan gaan wij graag met 

u in gesprek.  

CONTACT 

U kunt contact met ons opnemen via 

sponsoring@cvv-vriendenschaar.nl. 

of kijk voor meer informatie op onze 

website:    

http://www.cvv-vriendenschaar.nl. 

MENUKAART  

De opgegeven prijzen zijn inclusief bedrukking en ontwerpkosten en exclusief 

BTW. 

 

SPONSOR ITEMS 

  PRIJS PER 

JAAR VOOR 3 

JAAR 

Reclamebord langs de speelvelden 

Een reclamebord (320 cm x 80 cm) met uw logo of bedrijfsnaam langs de 

speelvelden. 

  € 275 

Reclamebord op de buitenmuur van de accommodatie of op de tribune 

Een reclamebord met uw logo of bedrijfsnaam op de buitenmuur bij de entree 

van onze accommodatie (buiten). 

  € 375 

Winddoek in de ballenvanger 

Een winddoek (400 cm x 200 cm) met uw logo of bedrijfsnaam langs de 

velden in de ballenvanger. 

  € 475 

Terrasscherm 

Een reclamebord met uw logo of bedrijfsnaam op de terrasschermen van 

onze kantine (buiten). 

  € 275 

Beeldschermen 

Tijdens competitiewedstrijden en toernooien wordt uw logo of bedrijfsnaam 

getoond op de beeldschermen in de kantine. 

  € 100 

Website 

Een banner op de website van C.V.V. Vriendenschaar.  De website wordt 

jaarlijks bijna een miljoen keer bezocht. 

  € 200 

Toernooien 

Ieder seizoen organiseert Vriendenschaar verschillende toernooien en 

evenementen met specifieke sponsoropties. Vraag naar de mogelijkheden! 

toernooi arrangementen zijn op 

aanvraag verkrijgbaar. 

 

mailto:sponsoring@cvv-vriendenschaar.nl
http://www.cvv-vriendenschaar.nl/


 

 

 
 

 TEAM SPONSORING 

Wij bieden de mogelijkheid om met uw 

bedrijf een team te sponsoren. Dit 

team maakt dan in levende lijve 

reclame voor uw bedrijf. Bij C.V.V. 

Vriendenschaar maar ook bij andere 

voetbalverenigingen in het land.  

Het team dat u wilt sponsoren wordt 

geheel gekleed in wedstrijdkleding met 

uw logo of bedrijfsnaam.  

Wij werken samen met 

kledingleverancier 100% voetbal en 

leveren tenues van het merk JAKO. Dit 

zijn sublimatieshirts. Sublimeren van 

kleding houdt in dat een digitaal 

geprint logo of tekst door middel van  

 

een hittepers in de polyestfervezel 

wordt gedrukt. Het voordeel hiervan is 

dat het logo, het rugnummer, de 

skyline van Culemborg en de 

sponsornaam niet verkleuren, en los 

kan laten. Kortom de shirts blijven 

netjes.  

Het standaard wedstrijdtenue bestaat 

uit: shirt en broekje met op de 

voorzijde van het wedstrijdshirt uw 

logo of bedrijfsnaam.  

Een team sponsoren is bovenal leuk. 

Ouders of verzorgers van de spelers 

kunnen op deze wijze ook meedoen.  

Bijvoorbeeld door met elkaar en/of uw 

werkgever een bedrag ter beschikking 

te stellen voor de   sponsoring van ‘uw’  

team.  

MENUKAART KLEDING  

De opgegeven prijzen zijn inclusief bedrukking en exclusief BTW. 

 

TEAM & KLEDING SPONSORING 

  SETPRIJS 

PER 3 JAAR 

Wedstrijdtenues kindermaten Set: 18 stuks   € 741 

Wedstrijd tenues senioren Set: 18 stuks   € 794 

Trainingspakken kindermaten Set: 18 stuks   € 970 

Trainingspakken senioren Set: 18 stuks   € 1074 

Trainingstenues kindermaten Set 18 stuks   € 498 

Trainingstenues senioren Set 18 stuks   € 530 

Sporttassen kindermaten Set: 18 stuks   € 582 

Sporttassen senioren Set: 18 stuks   € 634 

T-shirt inloopshirt Set 18 stuks   € 384 

Hiernaast is er de mogelijkheid om regenjassen, coachjassen, 

truien en presentatiepolo’s te sponsoren.  
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