
PRIJSLIJST

SHIRTSPONSOR  breedtesport* € 250,00

SHIRTSPONSOR topsport A, B en C* € 350,00

SHIRTSPONSOR topsport Senioren* € 500,00

extra sponsor op achterzijde shirt* € 200,00

extra sponsor op achterzijde shirt topsport A, B en C* € 250,00

extra sponsor op achterzijde shirt topsport Senioren* € 400,00

extra sponsor op mouw* € 100,00

Tassponsor (éénmalig aankoopbedrag, prijs afhankelijk van maat en hoeveelheid)** € 100,00

Shirtsponsor inloopshirt (éénmalig aankoopbedrag, prijs afhankelijk van de maat en hoeveelheid)** € 150,00

Sponsor op trainingsjas of broek( eenmalig aankoopbedrag, prijs afhankelijk van de maat en hoeveelheid )** € 150,00

Sponsor presentatiepak i.p.v. trainingspak (éénmalig aankoopbedrag, prijs afhankelijk van maat en hoeveelheid)** € 200,00

Bord in de Oostwal (afmetingen van het bord 245 x 90 cm)* € 250,00

Wedstrijdsponsor / wedstrijdbal € 50,00

Tafel tijdwaarneming maatwerk

Scherm gevel Oostwal "Home off Vrone" maatwerk

Stersponsor * (combinatie van het beste) maatwerk

Hoofdsponsor * (combinatie van het beste en het mooiste) maatwerk

PAKKETTEN 

Bord in de Oostwal + van € 500 Shirtsponsor topsport A,B of C + van € 500

Shirtsponsor breedtesport voor € 425 sponsor trainingspak voor € 425**

Bord in de Oostwal + van € 600 Bord in de Oostwal + van € 400

Shirtsponsor topsport A,B of C voor € 525* Inloopshirts topsport voor € 350**

Bord in de Oostwal + van € 750 Shirtsponsor breedtesport + van € 350

Shirtsponsor topsport SENIOREN voor € 675* Tassponsor voor € 300**

Bord in de Oostwal + van € 750 Shirtsponsor topsport A, B en C + van € 450

Shirtsponsor Topsport Senioren voor € 675* Tassponsor voor € 400**

INTERESSE?

Robbie Stoker

Voor aankoopbedragen kunnen wij indien gewenst een BTW factuur via de kledingleverancier verzorgen

* het bedrag van deze sponsormogelijkheid is per jaar en heeft een contractduur van minimaal 3 jaar

**het bedrag van deze sponsormogelijkheid is per jaar en heeft een contractduur van minimaal 3 jaar + de éénmalige kosten.

De sponsormogelijkheden bieden u een uitstekende mogelijkheid om 

SPONSORCOMMISSIE

Yolanda Groefsema

Perry Klos

De éénmalige kosten zijn afhankelijk van de maat en de hoeveelheid.

als bedrijf zichtbaar te zijn in de regio. Heeft u interesse in

bovengenoemde pakketten of wilt u meer informatie over de 

sponsormogelijkheden ? Twijfel niet en neem contact op met de 

sponsorcommissie ! Een email sturen kan naar

sponsorcommissie@vronehandbal.nl .

Mogelijkheden SPONSORING
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