
 

SPONSORING BIJ 

IJ.V.V. De Zwervers 

 

 



 

IJ.V.V. De Zwervers is een ambitieuze amateur voetbalvereniging met ruim 700 leden. Deze 

leden bestaan uit senioren, jeugd, vrouwen/meisjes, ASS-voetbal en veel vrijwilligers, die 

elke dag actief of passief bezig zijn met de voetbalsport. 

 

Momenteel speelt het eerste van de IJ.V.V. De Zwervers in de 3e klasse van de zaterdag 

afdeling. De IJ.V.V. De Zwervers heeft in de regio IJsselmonde een grote naam, bestaat 

meer dan 100 jaar en staat bekend om haar gezelligheid. 

 

IJ.V.V. De Zwervers heeft tot doel om de voetbalsport vooral met plezier te bedrijven en 

daarbij toch op een zo’n behoorlijk mogelijk niveau te acteren. Zeer belangrijk is de sfeer en 

gezelligheid waarbij orde en discipline hoog in het vaandel staan. Ook de normen en 

waarden zijn bij IJ.V.V. De Zwervers een zeer belangrijk element. 

 

Om dit alles te kunnen bekostigen is de steun van sponsors van onschatbare waarde. De 

sponsorcommissie speelt een zeer actieve en stimulerende rol bij de voetbalvereniging, 

waarbij natuurlijk de financiële bijdragen van de sponsoren een zeer grote rol spelen. 

 

Hier kunt u lezen welke sponsormogelijkheden er zijn bij de IJ.V.V. De Zwervers en wat wij 

u als vereniging te bieden hebben. 

 

 

Sponsorcommissie. 
De sponsorcommissie maakt een herstart onder leiding van de nieuwe voorzitter. Door 

corona konden er geruime tijd geen activiteiten georganiseerd worden, dat zal iedereen 

duidelijk zijn. Toch is het werk niet stil blijven staan en zo zijn er o.a. diverse nieuwe 

reclameborden en shirtsponsors bijgekomen en hebben we er een nieuwe hoofdsponsor bij 

gekregen. Nu het einde van de coronaperiode in zicht is komt ook de organisatie van het 

e.e.a. weer nadrukkelijk om de hoek kijken, daarover zal later gecommuniceerd worden. 

 

De sponsorcommissie behartigt de algemene sponsorbelangen voor de vereniging en is het 

aanspreekpunt voor alle sponsoren alsmede voor de leden en andere commissies van de 

IJ.V.V. De Zwervers. 

 

De doelstelling van de sponsorcommissie van de IJ.V.V. De Zwervers is het onderhouden 

van de contacten met de bestaande sponsoren en het aangaan van contacten met nieuwe 

sponsoren. De sponsoren leveren een belangrijke financiële bijdrage aan de vereniging. De 

mogelijkheden voor sponsoring bij IJ.V.V. De Zwervers zijn divers en hebben alle tot doel 

om de vereniging financieel te ondersteunen.  

 

De sponsorcommissie streeft ernaar om het huidig aantal sponsoren uit te breiden. Hierbij 

kunnen wij de steun van de leden hard gebruiken. Kent u ondernemers die nog geen 

sponsor zijn maar dat wel zouden willen worden of bent u zelf een potentiële sponsor, neem 

dan contact op met een van de leden van de sponsorcommissie.  

 

De sponsorcommissie bestaat uit personen die zeer betrokken zijn bij de vereniging. De 

samenstelling van de sponsorcommissie is momenteel als volgt: 

 

Ron Holst 

Edwin Hoogerwerf 

Jan Laffeber 

Ger Boender 

 

Ook zal als een van de eerste taken van de commissie gezocht worden naar uitbreiding van 

de bezetting van de commissie.  



 

Sponsoring. 
Sponsoring is één van de belangrijkste inkomsten voor de IJ.V.V. De Zwervers. Zonder 

sponsoring zou er geen IJ.V.V. De Zwervers zijn. Hier laten wij u graag zien welke 

mogelijkheden voor sponsoring er zijn. 
 

Wij hebben de volgende sponsormogelijkheden, waarbij meteen aangetekend moet worden 

dat de sponsor altijd zijn of haar wensen kenbaar kan maken. In overleg komen wij er altijd 

uit. 

 

 

HOOFDSPONSOREN: 
1. Reclame op het tenue van het 1e en 2e elftal. 

2. Reclame op de trainingspakken van het 1e en 2e elftal. 

3. Reclame op de tassen van het 1e en 2e elftal. 

4. Reclame op de jassen van begeleiding en reserves van het 1e en 2e elftal. 

5. Een advertentie in ’t Zwervertje (verschijnt 5x per jaar). 

6. Een reclamebord op de tribune (5,50 m breed, 60 cm hoog). 

7. Een wedstrijdbal bij een wedstrijd van het 1e elftal. 

8. Vermelding op de hoofdpagina van de website en andere social media. 

9. Vermelding op het sponsorbord in de kantine. 

10. Vlaggen en reclamedoek rond hoofdveld. 

12. Vermelding van de naam bij elke thuiswedstrijd van het 1e elftal. 

13. Eenmalig de beschikking over de kantine voor een mogelijke bijeenkomst. 

Meerdere faciliteiten zijn bespreekbaar. 

Prijs per jaar: nader overeen te komen. 

Contractduur: nader overeen te komen. 

 

 

ALGEMENE SPONSORMOGELIJKHEDEN: 
1. Een advertentie in ’t Zwervertje (verschijnt 5 x per jaar). 

2. Een reclamebord langs het hoofdveld (5 m breed, 80 cm hoog). 

3. Vermelding op de hoofdpagina van de website en andere social media. 

4. Vlaggen of reclamedoek rond hoofdveld. 

5. Vermelding op het sponsorbord in de kantine. 

 

Nadat uit deze mogelijkheden een keus is gemaakt, maken wij afspraken over de 

prijs. En daar komen wij altijd uit! 

Prijs per jaar: nader overeen te komen. 

Contractduur: nader overeen te komen. 

 



 

OVERIGE SPONSORMOGELIJKHEDEN: 
 
Bordensponsoring 

Bij deze vorm van sponsoring wordt uw bedrijfsnaam vermeld op de reclameborden rondom 

het hoofdveld bij IJ.V.V. De Zwervers. 

Kosten: € 200,- per jaar (excl. eenmalige aanmaakkosten € 300 , excl. BTW). 
 
Shirtsponsoring 

Bij deze vorm van sponsoring verzorgt u alleen of met meerdere sponsors de tenues van 

een voetbalteam bij de IJ.V.V. De Zwervers. 

Kosten: Op aanvraag. 
 
Materiaalsponsoring 

Bij deze vorm van sponsoring stelt u materialen (tenues, tassen, inloopshirtjes, ballen etc. ) 

beschikbaar aan IJ.V.V. De Zwervers. Als tegenprestatie wordt uw sponsornaam vermeld op 

de desbetreffende materialen die u beschikbaar stelt. 

Kosten : Op aanvraag. 
 
Website sponsoring 

Bij deze vorm van sponsoring worden uw bedrijfsnaam en logo vermeld op de website van 

de IJ.V.V. De Zwervers en andere social media van de IJ.V.V. De Zwervers. Surf eens naar 

www.ijvvdezwervers.nl ! 

Kosten: € 100,- per jaar (excl. BTW). 
 
Vlaggenmast sponsoring 

Bij deze vorm van sponsoring wordt uw bedrijfsvlag permanent bij de IJ.V.V. De Zwervers 

opgehangen. De vlag wordt overigens door de sponsor zelf aangeleverd. 

Kosten: € 150,- per jaar (excl. BTW). 
 
Activiteitensponsoring 

Bij deze vorm van sponsoring verbindt u uw naam aan een activiteit van de jeugd- of 

seniorenafdeling van de IJ.V.V. De Zwervers. Een voorbeeld van een seniorenactiviteit is 

een trainingskamp voor de selectie. Enkele voorbeelden van jeugdactiviteiten zijn: nacht 

van het Zwervertje, toernooien, buitenlands paas toernooi, pinkstertoernooi, 

sinterklaasfeest, etc. 

Kosten: Op aanvraag. 

 

Tot slot 
Bij de sponsorcommissie van de IJ.V.V. De Zwervers staat de vereniging centraal.  

U mag van ons verwachten dat wij uw belangen behartigen zoals afgesproken. 

 

In dit epistel heeft u kennis kunnen maken met de mogelijkheden van sponsoring bij IJ.V.V. 

De Zwervers. Wilt u meer weten over een of meerdere vormen van sponsoring bij de IJ.V.V. 

De Zwervers of wellicht een vorm die wij niet benoemd hebben? Neem dan geheel 

vrijblijvend contact met ons op. 

 

Namens de sponsorcommissie IJ.V.V. De Zwervers: 

Ron Holst 

Tel.: 06-14348363. 

Email: Ron@hofmeester.nl 

 

mailto:Ron@hofmeester.nl

