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Even voorstellen 
 
De voetbalvereniging Zwaagwesteinde is opgericht op 21 juni 1931. 
De initiatiefnemers die besloten om op deze datum een 
voetbalvereniging op te richten, hebben niet kunnen bevroeden 
welke grote gevolgen hun besluit voor ons dorp zou hebben.  
 
Het is allemaal begonnen als ontspanning voor een vijftiental mensen maar vandaag de dag is 
de voetbalvereniging uitgegroeid tot een ‘bedrijf’. Binnen onze gemeenschap zijn de meeste 
gezinnen op wat voor wijze dan ook verbonden met onze vereniging.  
 
Met name in het verleden heeft onze vereniging grote successen gekend. Het eerste 
zondagelftal heeft meerdere jaren in de eerste klasse gespeeld. In vroegere tijden was dit het 
hoogste amateurniveau in Nederland. In het recente verleden heeft zowel het eerste elftal 
van de zaterdag- als de zondagafdeling een kampioenschap behaald in de vierde klasse KNVB. 
Daarnaast kende de eerste zaterdagselectie een uitzonderlijke promotie naar de 2e klasse 
KNVB. In de finale van de nacompetitie werd een 0-4 verlies in de heenwedstrijd op 
historische wijze teniet gedaan door in de terugwedstrijd met maar liefst 1-6 te winnen. 
 
En daar zijn we al op het punt gekomen wat deze vereniging ook vrij uniek maakt. Er is 
namelijk sprake van een zaterdag- en zondagafdeling. Op deze manier bieden we iedereen de 
kans om het mooie spelletje genaamd voetbal te spelen. Als men zo met elkaar kan leven en 
ook nog eens de voetbalsport kan beleven, dan biedt dit perspectief voor de toekomst. 
Want de vereniging zorgt voor sociale binding. Dagelijks is het een komen en gaan van 
mensen die binding hebben met de club. Vooral in de weekenden komen er honderden 
toeschouwers op ons sportpark. Fanatieke supporters, enthousiaste ouders en familieleden 
komen om wedstrijden te aanschouwen.  
 
En juist daar liggen de mogelijkheden om een relatie aan te gaan met sponsors. Want hoe 
mooi is het dat een sponsor naamsbekendheid kan verwerven in de regio, en daarbij ook nog 
eens een bijdrage kan leveren aan de lokale voetbalvereniging?  En daar profiteert de 
vereniging ook van, want alleen met de contributieopbrengsten redden we het bij lange na 
niet. Om juist de kracht van de vereniging te behouden proberen we de contributie zo laag 
mogelijk te houden. 
 
Om ook toegankelijk te zijn en te blijven voor bedrijven hebben wij diverse 
sponsormogelijkheden te bieden. Want alle sponsors zijn welkom, groot en klein. Het gaat 
erom dat we met zijn allen ervoor zorgen dat de vereniging kan blijven bestaan en vooral ook 
kan bloeien. 
 
 
  



   
 

 

Commerciële Zaken 
 
De sponsormap die hier voor u ligt is samengesteld door de 
sponsorcommissie van v.v. Zwaagwesteinde. Deze commissie is 
opgericht met als doel alle sponsoractiviteiten binnen de vereniging te 
coördineren. Dit houdt o.a. in dat de sponsorcommissie de contacten met huidige en 
potentiële sponsors onderhoudt c.q. aangaat. De sponsorcommissie vindt het belangrijk dat 
de sponsors merken dat hun steun aan onze vereniging gewaardeerd wordt. Deze waardering 
uit zich o.a. in het aanbieden van verschillende sponsormogelijkheden. Binnen deze 
sponsormogelijkheden worden een aantal tegenprestaties geleverd. Daarnaast biedt de 
vereniging tegenover al haar sponsors nog een aantal tegenprestaties zoals het jaarlijks 
organiseren van een sponsoravond.  
  
  



   
 

 

Wat bieden wij onze sponsors? 
 
Het is belangrijk om iets tegenover het sponsorschap te zetten. Door 
extra diensten te bieden proberen wij als vereniging aantrekkelijk te 
zijn voor sponsors. Sponsoring moet in onze ogen namelijk geven en 
nemen zijn. Hieronder een aantal tegen prestaties die gelden voor alle sponsors: 
 

- ontvangen van de jaarlijkse presentatiegids; 
- organiseren van een jaarlijkse sponsoravond; 
- uitnodigen van sponsors bij bijzondere evenementen; 
- sturen van een jaarlijkse attentie; 
- vermelding op de clubwebsite. 

 
Ontvangen van de jaarlijkse presentatiegids 
Voorafgaand aan elk seizoen wordt er een presentatiegids opgesteld met nuttige informatie 
en leuke achtergrondverhalen. De sponsors ontvangen deze per e-mail of per post. 
 
Organiseren van een jaarlijkse sponsoravond 
Jaarlijks wordt er een sponsoravond bij de v.v. Zwaagwesteinde. Hoe deze avond wordt 
ingevuld kan per jaar verschillen. Tijdens de sponsoravond is er in ieder geval een unieke kans 
om te netwerken met ondernemers uit de regio.  
 
Uitnodiging van sponsoren bij bijzondere evenementen 
Wanneer er een evenement plaatsvindt bij de vereniging worden alle sponsors ook 
uitgenodigd. Denk hierbij aan een nieuwjaarsreceptie of een kampioensreceptie. 
 
Sturen van een jaarlijkse attentie 
Jaarlijks wordt er een attentie gestuurd als blijk van dank voor het sponsorschap.  
 
Vermelding op de clubwebsite 
Op de clubwebsite komt een vermelding van de sponsor met doorklik. Dagelijks trekt de 
website een paar honderd bezoekers. 
 
 
 
  



   
 

 

Mogelijkheden tot sponsoruitingen 
 
Bij v.v. Zwaagwesteinde is het mogelijk een sponsorpakket te nemen 
maar het is ook mogelijk om middels losse mogelijkheden te 
sponsoren. Onderstaand allereerst de pakketsamenstellingen.  
 
Hoofdsponsorpakket 
Het hoofdsponsorschap wordt aangegaan voor 4 jaar en omvat in ieder geval: 
 

- Naam verbinden aan de nieuwe accommodatie; 
- Naam verbinden aan de kleedkamer 1e selectie; 
- Speciale vermelding op de plattegrond van de accommodatie; 
- Speciale vermelding op de clubwebsite; 
- Vermelding op het tv beeldscherm tijdens thuiswedstrijden; 
- Tijdens de thuiswedstrijden van de beide 1e elftallen worden alle sponsoren vermeld 

op het tv beeldscherm. 
- Koffiekopjes bestuurskamer in de huisstijl; 
- Kledingpakket 1e elftal (tenue, warmloopshirt, trui, trainingspak, polo, jas, voetbaltas); 
- Vermelding presentatiegids 1/1 pagina; 
- Vermelding programmablad en wedstrijdaffiche; 
- Sponsorbord (verlengd) hoofdveld; 
- Sponsorbord (verlengd) kunstgrasveld; 
- Sponsorkaart t.b.v. gratis entree accommodatie/bestuurskamer. 

 
Tarief: in overleg te bepalen   
 
Hoofd Jeugdsponsor pakket 
Het Hoofd Jeugdsponsor pakket wordt aangegaan voor 3 jaar en omvat in ieder geval: 
 

- Naam verbinden aan een kleedkamer; 
- Speciale vermelding op de plattegrond van de accommodatie; 
- Speciale vermelding op de clubwebsite; 
- Vermelding op het tv beeldscherm tijdens thuiswedstrijden; 
- Kledingpakket onderbouw jeugdteams (tenue); 
- Polo shirts met logo sponsor voor kantine personeel; 
- Koffiebekers voor de bezoekers van de kantine; 
- Vermelding presentatiegids 1/1 pagina; 
- Vermelding jeugdactiviteiten o.a. Voetbal2Daagse; 
- Sponsorbord hoofdveld; 
- Sponsorbord kunstgrasveld; 
- Sponsorkaart t.b.v. gratis entree accommodatie/bestuurskamer. 

 
Tarief: in overleg te bepalen 
 
 
 
 



   
 

 

 
Kleedkamerpakket 
Het kleedkamerpakket wordt aangegaan voor 4 jaar en omvat: 
 

- Naam verbinden aan een kleedkamer; 
- Mogelijkheid tot uiting in de kleedkamer; 
- Speciale vermelding op de plattegrond van de accommodatie; 
- Speciale vermelding op de clubwebsite; 
- Vermelding op het tv beeldscherm tijdens thuiswedstrijden; 
- Vermelding presentatiegids ½ pagina; 
- Sponsorbord hoofdveld; 
- Sponsorkaart t.b.v. gratis entree accommodatie/bestuurskamer. 

 
Tarief: €750,- per jaar 
 
Sponsorgroep VVZ  
Deze speciale sponsorgroep ontvangt het volgende: 
 

- Vermelding presentatiegids ½ pagina; 
- Vermelding wedstrijdaffiche; 
- Sponsorbord hoofdveld; 
- Speciale vermelding op de clubwebsite; 
- Vermelding op het tv beeldscherm tijdens thuiswedstrijden; 
- Sponsorkaart t.b.v. gratis entree accommodatie/bestuurskamer. 

 
Tarief: € 500,- per jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

 

Losse sponsormogelijkheden 
 
Naast het nieuwe concept om pakketten aan te bieden, zal ook het 
vertrouwde principe van losse sponsormogelijkheden blijven. 
Onderstaand een beschrijving van deze losse sponsormogelijkheden. 
 
Bordsponsoring  
Sponsorbord voor langs het veld of op de verhogingen langs het veld. Het contract wordt 
minstens aangegaan voor 4 jaar. Aanlevering van het bord door de vereniging. 
 
Tarief:   350 x 65 cm € 175,- per jaar 

650 x 65 cm  € 350,- per jaar 
 
Kledingsponsoring 
Uitgangspunt is dat elk team binnen de vereniging qua tenue en trainingspakken goed 
voorzien zijn. Het is mogelijk om eenmalig de aanschafkosten te betalen, maar het is ook 
mogelijk om een contract aan te gaan. Dit contract wordt minstens aangegaan voor 3 jaar. 
Aanlevering van de kleding via de kledingsponsor MUTA Sport. 
 
 
 
 
 
 
 


