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Sponsoring

Op 11 maart 1932 is onze voetbalvereniging onder de toenmalige naam Stormvogels op-
gericht. In het Land van Heusden en Altena werd al met regelmaat onderling tegen elkaar 
gevoetbald dus werd het de hoogste tijd dit officieel te maken. Een aantal jaren later werd 
onze verenigingsnaam aangepast naar v.v. Woudrichem. 

Woudrichem, in de volksmond beter bekend als Woerkum, is een prachtig vestingstadje 
dat jarenlang leefde van de visserij. Vandaar onze geuzennaam “de Vissekoppe”. Onze 
kleurstelling is vanaf dag één een wit shirt, groene broek en groene kousen en we spelen 
op zaterdag. In ons logo zie je de stormvogel en dat is ook het spel wat we in Woerkum 
graag spelen. Aanvallend. Naast diverse kampioenschappen en promoties hebben wij in 
het seizoen 1963/1964 de nationale amateur bekerfinale gespeeld tegen Huizen nadat we 
onder meer het gerenommeerde Quick Boys hadden verslagen. 

Bij v.v. Woudrichem zijn we een echte vereniging. We genieten met elkaar van ons prach-
tige complex, helpen elkaar waar nodig, steunen onze club fanatiek, genieten van onze 
vrijetijdsbesteding en voelen ons bovenal verenigd. 

Sinds 1975 zijn wij de trotse bewoners van Sportpark Het Bolwerk, iets wat we met veel 
zelfwerkzaamheid schitterend houden. Op “ons Bolwerk” zie je een verscheidenheid aan 

mensen: jong, oud(er), jongens en natuurlijk ook veel meisjes en dames. Logisch, want v.v. Woudrichem was in het 1971 één van de 
eerste verenigingen in de regio met damesvoetbal en dat is er tot op de dag van vandaag nog steeds. Iets waar we heel trots op zijn.

ONZE AMBITIE 

V.v. Woudrichem is een gezellige, veilige en actieve vereniging waar mensen zich thuis voelen. Bij sport hoort natuurlijk winnen en 
verliezen en wij halen er binnen onze mogelijkheden op alle niveaus het maximale uit. Momenteel is v.v. Woudrichem een groeiende 
vereniging en gaan we richting de 600 leden. Het eerste elftal speelt op dit moment in de tweede klasse met fris en aanvallend 
voetbal. We hebben veel talent in onze eigen jeugd en dat blijft voor v.v. Woudrichem de basis. 

Naast veel zelfwerkzaamheid hebben we als vereniging ook behoefte aan sponsoren. Onze sponsoren hebben we nodig om onze 
accommodatie op peil te houden, onze jeugdleden gedegen trainers te bieden, te voldoen aan alle huidige richtlijnen en om onze 
vrijwilligers te begeleiden. Zo behalen we samen onze sociale en sportieve doelstellingen. Verenigen doe je immers samen.

Als ondernemer ben je betrokken bij klanten, medewerkers en relaties. Als v.v. Woudrichem voelen wij dat en zetten we in op dit 
“Wij” gevoel richting onze sponsoren. Daarom kijken wij samen graag naar wat we voor jullie terug kunnen doen. Hoe kunnen we 
hier samen gelukkig van worden? Een oplossing op maat. 

Laten we het beste uit elkaar halen!

Met sportieve groeten,
Hanno de Joode
Trotse voorzitter van v.v. Woudrichem

Historie v.v. Woudrichem
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Sponsorpakketten 
 

Binnen de sponsormogelijkheden van v.v. Woudrichem wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende pakketten, 
die hieronder zijn terug te vinden. Ook de losse sponsoropties komen aan bod. 

Brons
Reclamebord van 2,5 meter of 5 meter direct langs het kunstgrasveld;
Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op www.vvwoudrichem.nl;
Vermelding van uw bedrijfsnaam op de sponsorpagina in de Stormvogel;
Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op het tv-scherm in de kantine;
Sponsorpas inclusief gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van v.v. Woudrichem;

Het contract wordt afgesloten voor minimaal vier seizoenen en is inclusief plaatsing- en opmaakkosten van de uitingen.  
U bent een bronzen sponsor bij v.v. Woudrichem vanaf € 350,- per seizoen excl. BTW. 

Zilver
Reclamebord van 3 meter direct langs het hoofdveld;
Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op www.vvwoudrichem.nl;
Vermelding van uw bedrijfsnaam op de sponsorpagina in de Stormvogel;
Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op het tv-scherm in de kantine;
Sponsorpas inclusief gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van v.v. Woudrichem;

Het contract wordt afgesloten voor minimaal vier seizoenen en is inclusief plaatsing- en opmaakkosten van de uitingen.  
U bent een zilveren sponsoren bij v.v. Woudrichem vanaf € 500,- per seizoen excl. BTW.

Goud
Reclamebord van 6 meter direct langs het hoofdveld;
Advertentie van ¼ pagina in clubkrant de Stormvogel;
Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op www.vvwoudrichem.nl;
Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op het tv-scherm in de kantine;
Sponsorpas inclusief gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van v.v. Woudrichem;

Het contract wordt afgesloten voor minimaal vier seizoenen en is inclusief plaatsing- en opmaakkosten van de uitingen.  
U bent een gouden sponsor bij v.v. Woudrichem vanaf € 750,- per seizoen excl. BTW.
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Partner
Reclamebord van 6 meter direct langs het hoofdveld;
Advertentie van een 1/2 pagina in de Stormvogel;
Advertentie van een 1/2 pagina in de presentatiegids; 
Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op het aanplakbiljet; 
Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op www.vvwoudrichem.nl;
Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op het tv-scherm in de kantine;
Sponsorpas inclusief gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van v.v. Woudrichem;

Het contract wordt afgesloten voor minimaal vier seizoenen en is inclusief plaatsing- en opmaakkosten van de uitingen. 
U bent een partner bij v.v. Woudrichem vanaf € 2.500,- per seizoen excl. BTW. 

Hoofdsponsor
Kledingsponsor van tenues, trainingspakken en tassen voor het 1e elftal en technische staf;
Reclamebord van 12 meter op de hoofdtribune;
Sponsordoek in de ballenvangers van het hoofdveld;
Sponsorvlag langs het hoofdveld;
Logo op de dug-outs langs het hoofdveld; 
Advertentie van een hele pagina in de Stormvogel;
Advertentie van een hele pagina in de presentatiegids; 
Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op het aanplakbiljet; 
Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op www.vvwoudrichem.nl;
Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op het tv-scherm in de kantine;
Sponsorpas inclusief gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van v.v. Woudrichem; 

Het contract wordt afgesloten voor minimaal vier seizoenen en is inclusief plaatsing- en opmaakkosten van de uitingen. 
De kosten voor het hoofdsponsorschap zijn nader overeen te komen.
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Kledingsponsor
Naast de bovengenoemde sponsorpakketten kunt u als bedrijf ook kiezen om kledingsponsor te worden van één van de elftallen binnen onze 
vereniging.

Het contract van een kledingsponsor loopt voor een periode van drie seizoenen. Gedurende deze drie seizoenen wordt in het tenue gespeeld wat 
de sponsor heeft aangeboden. Mochten er tussentijds nieuwe spullen nodig zijn (bijv. een aantal paar nieuwe sokken) of gaan er spullen kapot, dan 
worden deze spullen uiteraard vervangen. Deze additionele kosten zitten uiteraard bij het sponsorbedrag inbegrepen.

Bij het sponsoren van kleding dient er rekening te worden gehouden met de leveranciers en het kledingbeleid van de vereniging.

Seniorenteam
Bij het sponsoren van een seniorenteam heeft uw bedrijf de keuze uit één van de seniorenteams van v.v. Woudrichem. De sponsoring zal bestaan uit:
• Tenues, inclusief keepersshirt
• Coachjassen voor de begeleiding 

De tenues bestaan uit een shirt, broek en sokken. De sponsoring kan worden uitgebreid met: 
• Tassen 
• Trainingspakken
• Inloopshirts 
• Presentatiekleding

De éénmalig kosten voor het sponsoren van een senioren elftal zijn in overleg. De looptijd van een kledingsponsor contract bedraagt 3 seizoenen. 

Juniorenteam
Bij het sponsoren van een juniorenteam bestaat de sponsoring uit:
• Tenues, inclusief keepersshirt
• Coachjassen voor de begeleiding

De éénmalig kosten voor het sponsoren van een junioren elftal zijn in overleg. De looptijd van een kledingsponsor contract bedraagt 3 seizoenen. 

Pupillen team
Bij het sponsoren van een pupillen team bestaat de sponsoring uit:
• Tenues, inclusief keepersshirt 
• Coachjassen voor de begeleiding 

De éénmalig kosten voor het sponsoren van een junioren elftal zijn in overleg. De looptijd van een kledingsponsor contract bedraagt 3 seizoenen. 

Ook behoort het tot de mogelijkheden om de sponsoring uit te breiden met de volgende mogelijkheden:

• Tassen 
• Shirts voor de warming up
• Trainingspakken
• Presentatiekleding
• Trainingskleding
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Losse mogelijkheden 
Naast de sponsorpakketten en kledingsponsoring is het ook mogelijk om een contract af te sluiten voor losse sponsormogelijkheden.
De losse sponsoropties zijn hieronder terug te vinden. 

Reclamebord hoofdveld
300 cm x 75 cm   € 300,-  per seizoen 
600 cm x 75 cm   € 400,-  per seizoen
 
De kosten van een reclamebord zijn op basis van een vierjarig contract en inclusief plaatsing -en opmaakkosten.

Reclamebord kunstgrasveld
250 cm x 75 cm   € 250,-  per seizoen  
500 cm x 75 cm   € 375,-  per seizoen
 
De kosten van een reclamebord zijn op basis van een vierjarig contract en inclusief plaatsing -en opmaakkosten. 

Banner op de website 
Wanneer u kiest voor een banner op www.vvwoudrichem.nl wordt uw bedrijf op een prominente plaats vermeld. De website wordt door 
honderden bezoekers in de maand bezocht. Daarnaast wordt uw bedrijf op de sponsorpagina van de website vernoemd. 

De kosten van een banner op de website zijn € 100 per seizoen. 

Sponsoren van een wedstrijdbal
Wanneer u een wedstrijdbal voor het eerste elftal sponsort, wordt uw bedrijfsnaam vermeld in de kantine, op het aanplakbiljet en op social 
media. De kosten van een wedstrijdbal voor het eerste elftal zijn € 100,- per wedstrijd. 

Wanneer u een wedstrijdbal voor het tweede elftal sponsort, wordt uw bedrijfsnaam vermeld in de kantine en op social media.
De kosten van een wedstrijdbal voor het tweede elftal zijn € 85,- per wedstrijd. 

Advertentie op het tv-scherm in de kantine 
Wanneer u kiest voor een advertentie op het tv-scherm komt uw bedrijf tijdens de openingstijden van de kantine onder de aandacht van de 
aanwezige sporters en toeschouwers.

De kosten van een advertentie op het tv-scherm in de kantine zijn € 100,- per seizoen.
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Kleedkamer sponsor
Wanneer u zich als kleedkamer sponsor aan v.v. Woudrichem verbindt, is uw bedrijfsnaam terug te vinden op één van de zeven kleedkamers. 
De kosten om een kleedkamer te sponsoren zijn € 150,- per seizoen. 

Toernooi sponsor
Wanneer u zich als toernooi sponsor verbindt aan v.v. Woudrichem, zal uw bedrijfsnaam worden gekoppeld aan één van de toernooien die in het 
seizoen door de vereniging worden georganiseerd.

De kosten zijn op basis van een vierjarig contract en het bedrag is nader overeen te komen. 

Advertentie Presentatiegids
1/8 pagina  € 90,- voor één uitgave per seizoen
1/4 pagina  € 175,- voor één uitgave per seizoen
1/2 pagina  € 325,- voor één uitgave per seizoen
1/1 pagina € 600,- voor één uitgave per seizoen

Advertentie Stormvogel 
1/8 pagina  € 180,-  voor 3 uitgaven per seizoen
1/4 pagina  € 220,-  voor 3 uitgaven per seizoen
1/2 pagina  € 295,-  voor 3 uitgaven per seizoen
1/1 pagina € 395,- voor 3 uitgaven per seizoen

Geïnteresseerd in een van onze sponsormogelijkheden?

Neem dan contact met ons op of stuur een e-mail:
Dirk Pellicaan  06 - 55 84 77 70
Stefhan van den Hil  06 - 12 92 23 27
Dillis de Vries  06 - 15 88 60 15
Yoeri Duyzer:  06 - 22 27 78 47

E-mail: sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl
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