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VV Woudenberg: ’’Meer dan een club’’
De voetbalvereniging Woudenberg is met 850 leden diep verankerd in 
het dagelijks leven in Woudenberg. Een groot deel van de bevolking 
is als speler, ouder, grootouder, vrijwilliger, supporter of sponsor be-
trokken bij de vereniging. Zaterdag is de voetbaldag. Vanaf de vroege 
ochtend zijn vrijwilligers in touw om alles klaar te maken voor de wed-
strijden die op ons prachtige complex gespeeld worden. Ons clubhuis 
ziet er geweldig uit en het is de hele dag een komen en gaan van men-
sen. 250 vrijwilligers zetten zich wekelijks in om de club te laten reilen 
en zeilen. En dat gebeurt ook door-de-week. Zo zijn bijna alle teams 
in de gelegenheid om twee keer per week te trainen. En sinds een 
aantal jaren de Sportieve Naschoolse Opvang (SNO Woudenberg) bij 
ons is gevestigd, is er ook overdag sprake van actieve jeugd. In au-
gustus 2012 zijn we samen met SNO gestart met een voetbalschool, 
waardoor er nu ook op de middagen door verschillende jeugdteams 
wordt getraind.



VV Woudenberg & Sponsoring 
Sponsoring is voor VV Woudenberg geen doel op zich. Het is echter 
een belangrijk middel om (extra) activiteiten te kunnen ontplooien en 
het voetbal op een (sportief) hoger niveau te krijgen. Naast de contri-
butie en kantineopbrengsten is sponsoring een belangrijke bron van 
inkomsten voor onze vereniging. Iedere sponsor is bij VV Woudenberg 
van harte welkom. Zowel kleine als grote sponsors. Voor elk budget 
zijn er sponsormogelijkheden binnen onze vereniging. De Sponsor-
groep Woudenberg is voortdurend op zoek naar nieuwe sponsors 
en sponsormogelijkheden. Zeker met onze accommodatie, die tot 
één van de meest mooie in de provincie Utrecht behoort, is het de 
ambitie van de Sponsorgroep Woudenberg om fors te groeien in het 
aantal sponsors en de sponsormogelijkheden. U kunt hierbij denken 
aan het sponsoren van tenues, trainingspakken of tassen, reclame-
bord, reclamedoek of vlag rond ons hoofdveld, uitingen in ons club-
blad of in onze kantine. Vanaf volgend seizoen zullen we nog actiever 
aan de slag gaan met onze website. Onze website wordt een steeds 
belangrijker medium om op wat voor manier dan ook te communice-
ren met onze leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren. Onze web-
site wordt dagelijks drukbezocht en biedt vele mogelijkheden voor u 
als sponsor. Tevens hebben wij sinds dit seizoen een 2 tal mooie TV 
schermen in onze kantine hangen waarop u als sponsor uw bedrijf 
kunt promoten. 

Waarom zou u sponsoren?
Er is een groot aantal redenen om VV Woudenberg te sponsoren. Deze 
kunnen voor iedere sponsor verschillend zijn, u kunt hierbij denken 
aan; vergroten van naamsbekendheid, (maatschappelijke) betrok-
kenheid bij onze club, ondersteunen van een team van bijvoorbeeld 
uzelf of u (klein)zoon of (klein)dochter, het versterken van bestaande 
relaties of het opdoen van nieuwe relaties, verbeteren van uw uitstra-
ling en vooral positieve publiciteit! Kortom er zijn vele redenen om 
VV Woudenberg te sponsoren. Wij zijn benieuwd naar die van u of uw 
bedrijf! 



Sponsormogelijkheden

Kledingsponsoring

Als tegenprestatie is bij iedere vorm van sponsoring van kleding het volgende inbegrepen:
•  Bij uitreiking foto van team + sponsor
• Vermelding foto op website
• Vermelding logo op ‘teamwebsite’
• Vermelding foto in ‘de Woudenberger’

Tenues voor senioren, junioren en D-pupillen

• 16 tenues bestaande uit shirt, broek en kousen
•  Logo van uw bedrijf op de voorkant van het shirt (1 kleur, zwart)
• Logo VV Woudenberg op de voorkant van het shirt
• Nummering achterop shirt
•  Nummering voorop broek

Shirts voor E- en F-pupillen

• 10 shirts
• Logo van uw bedrijf op de voorkant van het shirt ( 1 kleur, zwart)
• Logo VV Woudenberg op de voorkant van het shirt
• Nummering achterop shirt

Trainingspakken voor senioren, junioren en D-pupillen

• 16 trainingspakken
• Logo van uw bedrijf op de achterkant van het jack (1 kleur, zwart)
• Logo VV Woudenberg op de voorkant van het jack
• Nummering voorop jack
• Nummering voorop broek

Trainingspakken voor E- en F-pupillen

• 10 trainingspakken
• Logo van uw bedrijf op de achterkant van het jack (1 kleur, zwart)
• Logo VV Woudenberg op de voorkant van het jack
• Nummering voorop jack
• Nummering voorop broek

450,00
per seizoen

275,00
per seizoen

175,00
per seizoen

500,00
per seizoen

300,00
per seizoen

Tenues voor E- en F-pupillen

• 10 tenues bestaande uit shirt, broek en kousen
•  Logo van uw bedrijf op de voorkant van het shirt (1 kleur, zwart)
• Logo VV Woudenberg op de voorkant van het shirt
• Nummering achterop shirt
•  Nummering voorop broek



Vrijetijdjacks ‘all weather’ voor senioren, junioren en D-pupillen

• 16 vrijetijdjacks
• Logo van uw bedrijf op de achterkant van het jack (1 kleur, zwart)
•  Logo VV Woudenberg op de voorkant van het jack
• Nummering voorop jack

Vrijetijdjacks ‘all weather’ E- en F-puillen

• 10 vrijetijdjacks
• Logo van uw bedrijf op de achterkant van het jack (1 kleur, zwart)
•  Logo VV Woudenberg op de voorkant van het jack
• Nummering voorop jack

350,00
per seizoen

200,00
per seizoen

Tassen voor E- en F-pupillen

• 10 tassen
• Logo van uw bedrijf op de zijkant van de tas (1 kleur, zwart)
• Logo VV Woudenberg op de zijkant van de tas
• Nummering op de zijkant van de tas

Tassen voor senioren, junioren en D-pupillen

• 16 tassen
• Logo van uw bedrijf op de zijkant van de tas (1 kleur, zwart)
• Logo VV Woudenberg op de zijkant van de tas
• Nummering op de zijkant van de tas

200,00
per seizoen

250,00
per seizoen



Sponsormogelijkheden

Digitale sponsoring

Er zijn meerdere mogelijkheden om uw bedrijf op een digitale manier onder de aandacht te brengen via 
v.v.Woudenberg. Hieronder wordt uitgelegd welke opties u heeft als sponsor en welk kostenplaatje hier-
aan verbonden zit:

Website

De website is een belangrijk medium voor v.v.Woudenberg. Via de website houden wij onze leden en 
geïnteresseerden op de hoogte van alles wat er binnen de vereniging speelt. De website is voor sponsors 
het medium om te adverteren. Jaarlijks genereert de website ongeveer 100.000 page views! en 50.000 
unieke bezoekers . 

Buttons op pagina

Uw bedrijfslogo (150x75 pixels, zelf aanleveren) komt blijvend op een vaste plek op één van de drie best 
bezochte pagina’s van de website te staan (zie voorbeeld rechts). Ook op de overige pagina’s is het mo-
gelijk om een button te plaatsen. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar de 
website van uw bedrijf. 

Hieronder vindt u de pagina’s waar u op kunt 
adverteren met daarbij de behorende bezoekers-
aantallen (2012) en de daarbij behorende prijzen. 
Er is ruimte voor 8 buttons per pagina. U kunt als 
sponsor kiezen om maandelijks of jaarlijks een button 
op een pagina te plaatsen. 

De hoofdpagina en teampagina’s zijn gereserveerd 
voor respectievelijk de hoofdsponsors en team-
sponsors en hier kan niet op geadverteerd worden.

Wilt u als bedrijf continu in het oog springen bij 
bezoekers van de site, dan is dit een goede optie 
voor u.

 
Pagina 1 Programma ± 5000 page views p/m € 25,- per maand of € 250,- per jaar
Pagina 2 Uitslagen ± 4000 page views p/m € 20,- per maand of € 200,- per jaar
Pagina 3 Activiteiten ± 1000 page views p/m € 15,- per maand of € 150,-  per jaar
Overige pagina’s (eigen keuze) ± < 500 page views p/m  € 10,-  per maand of € 100,-  per jaar



Banner/advertentie op pagina

Uw bedrijfsnaam of advertentie (425x100 pixels, zelf 
aanleveren) komt blijvend bovenaan op één van de drie 
best bezochte pagina’s (inclusief de hoofdpagina) van 
de website te staan (zie voorbeeld rechts). Ook bij deze 
optie wordt de mogelijkheid geboden om door 
te klikken naar de website van uw bedrijf.

Wilt u onze vereniging steunen en wilt u dat uw 
bedrijfsnaam of advertentie regelmatig op de site 
verschijnt, dan kunt u voor deze optie kiezen.

Prijzen
Pagina 1 Home ± 20000 page views p/m € 50,- per week of € 190,- per maand 
Pagina 2 Programma ± 5000 page views p/m € 40,- per week of € 150,-  per maand
Pagina 3 Uitslagen ± 4000 page views p/m € 30,- per week of € 110,-  per maand
Overige pagina’s (eigen keuze) ± < 500 page views p/m  € 20,- per week of € 75,-  per maand

Digitale nieuwsbrief

Tijdens het seizoen wordt er maandelijks een nieuwsbrief in de vorm van een opgemaakte e-mail ver-
zonden naar alle leden plus geïnteresseerden van de vereniging die zich hebben aangemeld voor deze 
nieuwsbrief. Daarnaast is deze nieuwsbrief te benaderen voor bezoekers van de website. Deze nieuws-
brief wordt iedere maand op een vaste dag en tijd verzonden. In deze nieuwsbrief komen een aantal 
unieke verhalen, rubrieken, reportages en samenvattingen die niet eerder op de website hebben gestaan. 
Er zal slechts een korte introtekst in de nieuwsbrief staan. Om het volledige artikel te lezen wordt er een 
link gecreëerd naar de pagina op de website van v.v. Woudenberg. In totaal zullen er 8 tot 10 nieuwsbrie-
ven per jaar verstuurd worden.



Buttons in de nieuwsbrief

Bovenaan of tussen de berichten door van elke nieuwsbrief is er ruimte voor een logo (100x 50 pixels, zelf 
aanleveren) van uw bedrijf (zie voorbeeld rechts), uiteraard met een link naar uw eigen website.

Prijzen
1 nieuwsbrief € 15,-
3 nieuwsbrieven € 40,- 
5 nieuwsbrieven € 70,-
10 nieuwsbrieven € 125,-

Advertentie in de nieuwsbrief

Per nieuwsbrief kunnen er twee advertenties 
(200x200 pixels, zelf aanleveren) worden geplaatst 
in de content van de nieuwsbrief (zie voorbeeld 
rechts). Wij hebben er voor gekozen om slechts een
gering aantal te plaatsen zodat de advertenties die 
worden geplaatst goed in het oog springen. U kunt 
zelf een advertentie van uw bedrijf aanleveren. Als 
er op deze advertentie wordt geklikt, zal er worden 
doorgelinkt naar uw website. Deze advertenties zijn 
vooral heel handig wanneer uw bedrijf een adres-
wijziging of een kortingsactie onder de aandacht wil 
brengen bij de leden. Tegen een vrij geringe prijs kunt 
u snel en simpel nieuwe informatie met betrekking tot 
uw bedrijf aanbieden aan de leden.

 
Prijzen
3 advertenties € 75,- 
5 advertenties € 100,- 
10 advertenties € 175,-

Planning
De planning van de advertenties zal door de sponsorcommissie gecoördineerd worden en zal in overleg 
met uw worden afgestemd. Mocht u voorkeursdata hebben waarop de advertentie(s) moet(en) worden 
geplaatst, dan zal de sponsorcommissie hier proberen rekening mee te houden.

 



Narrowcasting kantine

Op twee prominente locaties in de kantine hangen 
beeldschermen. Dit scherm zal te allen tijde dat de 
kantine open is aanstaan en biedt de mogelijkheid om 
advertenties te laten zien. Deze advertenties kunnen 
zowel bewegend beeld als een stilstaande advertentie zijn.

Programmering
Het scherm kan geeft een standaard sessie weer, deze 
word continu herhaald. Binnen deze sessie kunnen de 
sponsoren een blok van 10, 20 of 30 seconden inplannen. 
Wilt u dat uw bedrijfsnaam of advertentie (ook) in de kantine zichtbaar is, dan is dit een mooie 
mogelijkheid. Zo valt uw bedrijf of advertentie op tijdens trainingsavonden, en op de zaterdag 
tijdens het voetballen.

Prijzen
10 seconden € 60,-  per maand of € 200,- per jaar
20 seconden € 90,-  per maand of € 300,- per jaar
30 seconden € 120,-  per maand of € 450,- per jaar



Overige sponsoring

Lid sponsorgroep Woudenberg

Als tegenprestatie zit er bij het lidmaatschap van de sponorgroep Woudenberg het volgende inbegrepen:
• Logo van uw bedrijf op de website van VV Woudenberg
• Logo van uw bedrijf op een bordje in ons clubhuis
• Deelname 2x activiteit gedurende het voetbalseizoen
• Toegang bestuurskamer (incl. consumpties) bij iedere thuiswedstrijd 
 van het 1e elftal
• Voordelige combinaties mogelijk met overige sponsoritems (op aanvraag)

800,00
per seizoen

Enkel reklamebord langs het hoofdveld

• Eigen opmaak van een enkel reklamebord
• Afmeting enkel reklamebord is 291 c 61 cm
•	 Eenmalige	aanschafkosten:	€	200,00 240,00

per seizoen

Dubbel reklamebord langs het hoofdveld

• Eigen opmaak van een dubbel reklamebord
• Afmeting 2x enkel reklamebord is 391 c 61 cm
• Mogelijkheid om naast elkaar op te hangen of tegen elkaar aan (clubhuiszijde)
•	 Eenmalige	aanschafkosten:	€	400,00

425,00
per seizoen

Reklamedoek achter doel op het hoofdveld

•  Eigen opmaak van een reklamedoek in stalen frame achter doel op het hoofdveld
• Afmetingen reklamedoek 150 cm x 300 cm
•	 Eenmalige	aanschafkosten:	€	400,00 350,00

per seizoen

Vlag langs het hoofdveld

•  Vlag zal in een vlaggenmast langs het hoofdveld van ons sportpark 
 komen te hangen
•  Afmeting vlag is 100 cm x 300 cm
• U dient de vlag zelf aan te leveren

200,00
per seizoen



Wedstrijdbal 1e elftal

•  Sponsoring wedstrijdbal van een thuiswedstrijd van het 1e elftal
• Uw bedrijfsnaam zal voor aanvang van de wedstrijd van ons 1e elftal
 worden omgeroepen
• Er komt een bal met naambordje in ons clubhuis te hangen

125,00
per seizoen

Club van Honderd

• Voor een ieder die de voetbalvereniging een warm hart toedraagt!
• Besteding inkomsten gaan naar een jaarlijks te bepalen doel en komen 
 ten goede van de vereniging (materialen, aankleding sportpark, enz.)
• Er komt een naambordje met uw naam in ons clubhuis te hangen
• 1x per seizoen een ‘feestavond’ voor alle leden van de Club van Honderd

50,00
per seizoen

Algemene voorwaarden

•  Looptijd van een sponsorcontract is minimaal 3 seizoenen
• Een (sponsor)seizoen begint op 1 juli  en duurt tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
•  Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw (behalve Club van Honderd).
• Bij betaling van kledingsponsoring in één keer krijgt u eenmalig 5% korting.

Sponsorgroep Woudenberg



Contact Sponsorgroep VV Woudenberg
Hebt u vragen over de sponsormogelijkheden bij VV Woudenberg 
én om te zien of deze aansluiten op uw wensen, neem dan contact 
op met één van onze leden van de Sponsorgroep Woudenberg. 
Zij helpen u graag verder!

•   Johan Veldhuizen : tel. 06-10192764
• Arno Vink   : tel. 06-51256559
• Benno Brouwer   : tel. 06-51280289
• Michel van Raaij   : tel. 06-53230950
• E-mail   : sponsorgroep@vvwoudenberg.nl
• Website   : http://www.vvwoudenberg.nl/ 


