
 

 

V.V. De Meern sponsor aanbod 

Hieronder volgt een overzicht van een aantal van de sponsoring mogelijkheden bij V.V. De 

Meern. Met bijna 2000 leden, jaarlijks tienduizenden bezoekers van ons sportcomplex en 

meer dan 60.000 bezoekers van onze website hebben wij een voor sponsoren interessant 

bereik. 

Reclameborden 

Reclameborden hebben we in diverse varianten: enkel, dubbel (veldzijde en buitenzijde), 

langs het hoofdveld, langs een trainingsveld, op de tribune, etc. Met een reclamebord 

bereikt u jaarlijks de tienduizenden bezoekers van ons sportcomplex. 

Banners 

Onze website www.vvdemeern.nl is de informatiebron voor leden en 

andere belangstellenden. Onze meer dan 120 teams houden vrijwel 

allemaal actief hun eigen pagina's bij. Jaarlijks bezoeken ruim 60.000 

personen de website. Banners op de website zijn op alle pagina's van 

de website zichtbaar. 

TeamGeest 

De TeamGeest is een traditioneel clubblad dat 4 keer per seizoen per post naar 

onze bijna 2000 leden en ongeveer 200 sponsoren wordt gestuurd. De 

TeamGeest bevat achtergrond informatie over het reilen en zeilen van de 

vereniging. Met een advertentie in de TeamGeest bereikt u onze leden en ook 

ouders van jeugdleden. 

WedstrijdKrant 

De WedstrijdKrant bevat actuele informatie (zoals verslagen, standen, 

programma's, topscorers, etc) betreffende onze jeugd en senioren selectie 

teams en wordt elk wedstrijdweekeinde, zo'n 25 keer per seizoen, in ons 

clubgebouw verspreid. Met een advertentie in de WedstrijdKrant bereikt u de 

tienduizenden bezoekers die jaarlijks op ons sportcomplex komen. 

Wedstrijdbal 

Als sponsor van een wedstrijdbal wordt uw bedrijfsnaam in onze kantine op een 

bordje bij een wedstrijdbal vermeld. Een wedstrijdbal is een aardige manier om 

voor een bescheiden bedrag V.V. De Meern te steunen. 

  

http://www.vvdemeern.nl/


 

 

V.V. De Meern sponsor aanbod 

LCD-scherm 
 

Met een logo, advertentie of video op het LCD-scherm in onze 

kantine bereikt u jaarlijks de tienduizenden bezoekers van ons 

sportcomplex. Indien gewenst kunt u daarbij zelf uw uiting 

regelmatig aanpassen. 

 

Kledingsponsoring 

Alle meer dan 120 teams van V.V. De Meern spelen in 

gesponsorde shirts, maar we proberen teams ook van 

gesponsorde trainingspakken en/of sporttassen te 

voorzien. V.V. De Meern heeft een uniforme kledinglijn 

voor een stukje herkenbaarheid en uitstraling. Het logo 

van de sponsor wordt op de kleding gedrukt. 

Kledingsponsoring heeft een eigen looptijd en prijsstelling. De overige hierboven genoemde 

mogelijkheden kunnen gecombineerd worden in een pakket met een door een oplopende 

korting aantrekkelijke prijs. 

Naast bovenstaande hebben wij nog andere mogelijkheden zoals hoofd- of subsponsorschap 

van senioren of jeugd, sponsoring van evenementen zoals toernooien of fair play cup, 

sponsoring van sociale en/of maatschappelijke projecten, etc. 

Gaarne informeren en/of adviseren wij u in een gesprek uitgebreider over de sponsor 

mogelijkheden  

 

 


