
 

 

V.V. De Meern sponsoring algemeen 

V.V. De Meern is met bijna 2000 leden, meer dan 120 teams en zo'n 400 medewerkers één 

van de grootste voetbalverenigingen in de regio. Jongens, meisjes, heren en dames kunnen 

bij ons terecht, van 4 tot 60+ jaar, op zaterdag en zondag. 

Wij streven er naar dat iedere speler of speelster op een voor hem of haar 

passend niveau kan voetballen, van recreatief- tot topniveau. Wij hebben 

daarom recreatief ingestelde lagere teams en prestatiegerichte selectieteams. 

Plezier en sportiviteit staan bij beiden voorop. 

Doelstelling is om met onze selectieteams, zowel jeugd als senioren, zo hoog mogelijk te 

spelen, waarbij eigen jeugdspelers doorgroeien naar ons zaterdag eerste of zondag eerste 

team. Wij investeren liever in een hoogwaardige jeugdopleiding dan spelers voor onze eerste 

teams van buiten te halen. Continuïteit en lange termijn denken dus in plaats van de waan 

van de dag die in het voetbal nog wel eens overheerst. 

 

V.V. De Meern beschikt over een zeer fraai  modern sportcomplex met 5 kunstgrasvelden 

voorzien van verlichting en 1 grasveld. Door deze uitstekende faciliteiten kunnen alle teams 

voldoende trainen en ook op door de weekse avonden wedstrijden spelen. Ook hebben we 

de beschikking over een kunstgras mini court waar vooral de jongere jeugd hun technische 

vaardigheden kan uitleven. 

Wij hebben de ambitie een toonaangevende amateurvereniging te zijn. Kwaliteit is voor 

ons belangrijker dan kwantiteit. Toonaangevend niet alleen op het veld, maar bijvoorbeeld 

ook organisatorisch sterk, financieel gezond, maatschappelijk betrokken en normen en 

waarden uitstralend. Wij zijn er trots op de prestigieuze Rinus Michels Award gewonnen te 

hebben voor onze jeugdopleiding. 

Onder de noemer V.V. De Meern Betrokken worden diverse projecten door 

vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires uitgevoerd, zoals Fair Play 

Toernooien, Positief Coachen, Kledingbeurs Voedselbank en de Sportdag 

Bosnische kinderen in samenwerking met Pax Kinderhulp. 

  



 

 

V.V. De Meern sponsoring algemeen 

Vanuit een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij dat jongens en 

meisjes uit de directe omgeving bij ons kunnen sporten. Dankzij ons initiatief zijn er nu 

jeugdcompetities op zondag zodat kinderen niet langer op een wachtlijst terecht komen 

omdat de veldcapaciteit op zaterdag ontoereikend is. 

Wij proberen de contributie betaalbaar te houden zodat ook gezinnen met meerdere 

kinderen en lagere inkomens bij ons terecht kunnen. Senioren met een U-pas krijgen 50% 

korting, kinderen met een U-pas kunnen zelfs gratis lid worden. 

Dat wij een grote vereniging zijn blijkt onder andere uit het aantal bezoekers van ons 

sportcomplex en onze website. Jaarlijks bezoeken vele tienduizenden personen ons 

sportcomplex en ruim 60.000 personen onze website. Een interessant bereik voor sponsoren. 

 

Zonder sponsoring zouden wij onze ambities niet kunnen realiseren. Sponsorgelden worden 

verenigingsbreed ingezet en niet alleen voor selectieteams. Sponsoring kan onder andere 

door middel van reclameborden, advertenties in clubbladen, advertenties op digitale 

schermen, banners op onze website, vlaggen, kledingsponsoring, wedstrijdballen en 

sponsoring van selectieteams. 

Het succesvolle business-to-business netwerk van Business Club 

Leidsche Rijn biedt ondernemers uit de regio de gelegenheid elkaar 

in een informele sfeer te ontmoeten op de maandelijkse 

bijeenkomsten die op wisselende bedrijfslocaties plaatsvinden. Zo'n 

130 bedrijven zijn reeds lid van Business Club Leidsche Rijn. De organisatie is in handen van 

V.V. De Meern. Door middel van de business club kunnen wij sponsoren meer bieden dan 

alleen de bovengenoemde traditionelere vormen van sponsoring. 

Wij willen u graag adviseren over sponsoring en samen met u een passende aanbieding 

uitwerken. 


