
SPONSORING
SAMEN BOUWEN WE AAN

DE TOEKOMST



Over v.v.Woubrugge
Voetbalvereniging Woubrugge is een echte dorpsclub. Midden tussen de bebouwing van het dorp 
Woubrugge ligt het fraaie sportcomplex aan de Bateweg. De club beschikt over drie voetbalvelden, 
waarvan één kunstgrasveld en een mini kunstgrasveld. Beide kunstgrasvelden worden ook als 
trainingsveld gebruikt. Naast het veldvoetbal is er ook een uitgebreide zaalvoetbalafdeling. In totaal 
zijn er meer dan 550 actieve voetballers. 

Zowel dames, heren, meisjes als jongens. Met name de jeugdafdeling groeit. De club heeft met een 
ambitieus technisch beleidsplan ingezet op een gezonde sportieve toekomst. Doel van dit plan is om 
jeugdspelers een zo goed mogelijke opleiding te bieden. Trainingen geleidt door trainers die vanuit 
de club de mogelijkheid krijgen het trainersdiploma te halen. Woubrugge is een voetbalvereniging 
waar prestatie en recreatie hand in hand gaan.

Juist ook de niet meer actieve leden nemen een belangrijke plaats in om de club draaiende te 
houden. De vele vrijwilligers zijn op allerlei fronten actief. Van barcommissie tot de onderhouds-
ploeg, de oud papier ploeg, de velddienst, jeugdcommissie, scheidsrechterscommissie enz. 
Zonder iemand hierbij over te slaan stuk voor stuk mensen met een groot groenwit hart.

Ten slotte heeft de club een eigen supportersvereniging, de F-Side. Zij zorgen er voor dat er naast 
de sportieve prestaties ook nog ruimte is voor gezellige feesten en bijzondere evenementen.

Voetbalvereniging Woubrugge een veelzijdige vereniging, voor elkaar en met elkaar.



Sponsoring van Voetbalvereniging Woubrugge kent verschillende vormen. De
traditionele shirtreclame kent iedereen. Maar v.v. Woubrugge heeft meer te bieden: adverteren in 
Clubblad “Score”, banners op de website en/of op de Club-app, een reclamebord langs het veld of 
op het fraaie terras en sponsor van de wedstrijdbal bij VVW 1. Wat dacht u van u van uw commer-
ciele boodschap op Woubrugge ClubTV?

Kies de vorm van sponsoring die het beste bij u past. Uiteraard zijn combinaties ook mogelijk. De 
sponsorcommissie adviseert u graag.

Reclamebord
Langs ieder voetbalveld staan ze wel, het 
reclamebord. Ook op Sportpark Bateweg 
Noord zijn ze niet meer weg te denken. 
Misschien wel wat voor u? 

Adverteren in “Score”
Het verenigingsorgaan van v.v. Woubrugge. De redactie 
verzorgt 5 of 6 maal per seizoen het goed gelezen blad. In 
een oplage van meer dan 500 stuks. Iedere Score wordt ook 
op de website gepubliceerd, waardoor deze voor iedereen 
toegankelijk is. 

In 2019 bestond de Score 50 jaar. Dat is gevierd met enkele 
jubileum edities.
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Onderlinge ‘Rijn en Aar’ U.A.
Graaf Albrechtstraat 2-A  2415 AW Nieuwerbrug t: (0348) 688 316
Vosholstraat 1 2461 AB Ter Aar t: (0172) 605 700
info@ovmrijnenaar.nl www.onderlingerijnenaar.nl

Onderlinge Rijn & Aar: 
Samen goed verzekerd

Vanaf:

€ 175,00 

Vanaf
€ 50 tot

€ 200



Evenement sponsoring
Tijdens een voetbalseizoen organiseert v.v.Woubrugge veel evenementen. Zo wordt het 
voetbalseizoen traditioneel geopend door het “Henny van den Berg Veteranen Toernooi”. 
Al vele jaren is Westmaas Interieur naamgever aan het jaarlijke toernooi voor onze 
jeugd Onder 15 en Onder 13. Het VDE Plant toernooi voor Dames en Meiden vindt 
jaarlijks plaats op Tweede Paasdag. Naast een hoofdsponsor worden deze evenementen 
ook ondersteund door sub-sponsors. Tijdens het evenement wordt de naam van de 
sponsor op diverse manieren onder de aandacht gebracht bij de bezoekers. 

Vanaf:

€ 100,00 

Uw advertentie in het 
programmaboekje bij 

thuiswedstrijden
van Woubrugge 1?

Eventueel in combinatie 
met ClubTV

Kleding en materiaal sponsoring
Shirtreclame is natuurlijk de bekendste vorm van sponsoring. 
Uw bedrijfsnaam op het groen-witte shirt is niet alleen heel 
leuk maar geeft ook veel aandacht bij spelers, ouders en 
supporters. Zo wordt Woubrugge 1 in de volksmond 
“Nolina-boys” genoemd. 

Naast shirtsponsoring kunt u ook kiezen om de trainings-
pakken, voetbaltassen, inloopshirts en zelfs trainingshesjes 
van uw logo te voorzien.

Graag zouden wij de verschillende mogelijkheden welke 
v.v. Woubrugge u kan bieden eens met u doornemen.

Wedstrijdbal
Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal is er een balsponsor. Voor € 50,00 
wordt uw bedrijfsnaam afgedrukt in het programmaboekje, vermeldt door de 
speaker en zichtbaar op ClubTV. Uw naam voor altijd verbonden aan dat ene 
historische doelpunt of aan die memorabele wedstrijd.

Vanaf:

€ 300,00 



Uw boodschap op VVW ClubTV
Maximale aandacht van de thuis en uitspelende clubs
tijdens hun verblijf in de kantine. Woubrugge ClubTV, 
een nieuw medium, biedt informatie over de voetbal-
vereniging zoals het wedstrijdprogramma, de recente
uitslagen, kleedkamerindelingen en het laatste 
club- en voetbalnieuws. De sponsorcommissie 
laat u graag zien hoe dit werkt door 
middel van een demo.

Banners op vvwoubrugge.nl en de ClubApp
De website van Woubrugge wordt door leden en andere geinteresseerden 
regelmatig bezocht. Even de laatste uitslagen checken, tegen wie spelen we 
  zaterdag of alleen even het Woubrugge-nieuws lezen. Het kan   
    allemaal en nu ook nog op de handige Woubrugge-App. Bij ieder   
     bezoek uw banner onder de aandacht van de bezoeker van de   
    website of ClubApp gebruiker.  

Vanaf:

€ 200,00 

Koppeling Sociale Media
Voetbalvereniging Woubrugge maakt veelvuldige gebruik 
van Sociale Media. Berichten op de website die gedeeld 
worden via Facebook en/of Twitter worden aanmerkelijk 
vaker gelezen. Meer bezoekers zien uw logo en 
of boodschap.

Vanaf:

€ 150,00 

Uiteraard is het altijd mogelijk om één of meerdere combinaties te maken!



Sinds de oprichting op 24 juni 1946 heeft de club een rijke voetbalhistorie gekend. De laatste jaren 
heeft de club – mede door uitbreidingen van het dorp – een sterke groei doorgemaakt.

Voetbalvereniging Woubrugge geniet een grote naamsbekendheid onder de vele 
(jeugd)voetballiefhebbers. Met meer dan 550 leden is Woubrugge een middelgrote 
voetbalvereniging. Gesteund door zeer veel vrijwilligers, die het mogelijk maken dat alle activiteiten 
iedere week weer doorgang kunnen vinden.

Voetbalvereniging Woubrugge wil haar leden een plek bieden waar men elkaar kan ontmoeten om 
gezamenlijk de voetbalsport te beoefenen op zowel recreatief als prestatief niveau. Normen en 
waarden, sportief gedrag, fair play en maatschappelijke betrokkenheid spelen hierbij een belangrijke 
centrale rol. “Mensen maken deze vereniging”. Maar dat is helaas niet genoeg. Zonder de 
nodige financiële middelen kan de vereniging haar leden niet de juiste faciliteiten en goed materiaal 
aanbieden. Met de goede middelen en een goed onderhouden sportcomplex kunnen de leden hun 
favoriete sport beoefenen op het niveau dat bij hun past. “Dat zijn de voorwaarden om het beste uit 
eenieder te halen en als team het hoogst mogelijke te bereiken.”

Voor Woubrugge zijn sponsoren van groot belang. Onze gezonde voetbalvereniging kan gekoppeld 
worden aan het bedrijfsleven. Uitgangspunt is om een win-win situatie te creëren die de sponsor, 
alle leden en uiteindelijk de gehele vereniging ten goede komt.

De sponsorcommissie van v.v. Woubrugge behartigt de algemene sponsorbelangen voor de 
vereniging en is het aanspreekpunt voor alle sponsoren alsmede voor de leden en de andere 
commissies. De doelstelling van de sponsorcommissie is het onderhouden van bestaande contacten 
en het werven van nieuwe sponsoren om zo de voetbalvereniging meer financiële middelen te 
bezorgen, die ten gunste komen van alle leden binnen de vereniging.

Daarnaast willen wij sponsoractiviteiten organiseren waar gezelligheid en business-to- business 
mogelijkheden centraal staan. In deze brochure staan de mogelijkheden van sponsoring bij v.v. 
Woubrugge. Wilt u meer weten over een of meerdere vormen van sponsoring bij v.v. Woubrugge of 
wellicht andere ideeën hebben, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag 
een afspraak met u om alle mogelijkheden te bespreken en het maximale rendement voor u uit uw 
sponsorbijdrage te halen.

Graag tot ziens op ons prachtige sportpark Bateweg Noord in Woubrugge.



 

Overzicht Sponsorbedragen

Contractduur 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar

Teamsponsoring Pupillen 4 jaar Tenue € 300,00 € 300,00 € 300,00

Teamsponsoring Elftal vanaf O17 4 jaar Tenue € 350,00 € 350,00 € 350,00

Reclamebord Hoofdveld onbepaald € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00

Reclamebord Hoofdveld Buitenzijde onbepaald € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00

Reclamebord Veld 3 onbepaald € 175,00 € 175,00 € 175,00 € 175,00

Reclamebord Terras Klein onbepaald € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00

Reclamebord Terras Groot onbepaald € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00

1/4 pag. 1/3 pag. 1/2 pag. 1/1 pag.

Advertentie Score onbepaald € 50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00

Evenement kosten toernooi (in overleg)

Wedstrijdbal per wed-
strijd

€ 50,00

Banners € 150,00

Clubapp € 150,00

Club TV € 200,00



Voetbalvereniging Woubrugge
info@vvwoubrugge.nl

Sportpark Bateweg Noord
Bateweg 76
2481 AN  Woubrugge  
Telefoon: 0172 518754

Sponsorcommissie v.v. Woubrugge
sponsor@vvwoubrugge.nl

Jasper Zwarst   06 43358026
Andre Köster   06 53599975
Trienke Köster   06 55500904  
Erna van der Meer  06 52068124 
Gerben Schouten   06 53248606 


