Wordt u onze Sponsor?

Sponsorovereenkomsten
voetbalvereniging VV Bareveld.

Wie of wat is VV Bareveld.
VV Bareveld is een op 17 oktober 1946 opgerichte amateurvoetbalvereniging uit
Bareveld, Drenthe/Groningen, Nederland.
Het eerste elftal speelt in het seizoen 2018/19 in de Vierde klasse D zondag,
waarbij veel clubs uit Groningen en Drenthe komen.
Naast ons eerste elftal beschikken we nog over 2 senioren elftallen en 3 jeugd
teams. Tel onze donateurs hier bij op, dan hebben we ± 120 leden die wekelijks
hun hobby uitoefen binnen de voetbalvereniging VV Bareveld.

Uw sponsoring.
Onze voetbalvereniging VV Bareveld kan niet bestaan zonder: leden, sponsoren
en vrijwilligers. Sponsoren zijn meer dan welkom en zijn belangrijk voor het
bestaan en de kwaliteit van onze vereniging.
De inkomsten die hieruit voortvloeien zijn voor de vereniging een belangrijke bron
van inkomsten. De vereniging doet er alles aan om met name veel voor de jeugd
te realiseren. Verder zijn er altijd veel gelden nodig voor het onderhoud van de
gebouwen en voor voldoende kwalitatieve materialen om de leden hun hobby te
laten beoefenen.
Om sponsoring op lange termijn succesvol te laten verlopen hebben wij een
sponsorbeleidsplan met goede afspraken tussen sponsor en vereniging.

Sponsorpakketten.
De voetbalvereniging VV Bareveld biedt u sponsering op maat. Bij VV Bareveld
kan uw sponsoring op vele manieren tot uiting komen. Op een manier, die bij uw
bedrijf past. U kunt reclame langs het Hoofdveld laten aanbrengen, u kunt uw
bedrijfslogo op shirts, trainingspakken, polo’s, T-shirts, regenjacks, coachjassen
en voetbaltassen laten vermelden. U kunt wedstrijdballen sponseren op dagen
dat eerste elftal thuis speelt, en prijzen voor de veldverloting beschikbaar stellen.
Reclame op de sponsorzuil (nieuwe Led scherm/scorebord op het hoofdveld die
tijdens de wedstrijden wordt afgespeeld) of op het televisiescherm in de kantine
of op onze website. Maar misschien heeft u zelf een origineel idee over
sponsoring. Hierover valt uiteraard te praten
Sponsoring wedstrijdballen.
Een wedstrijdbal wordt aangeboden voor een thuiswedstrijd van het 1ste elftal.
Kosten wedstrijdbal: 50 euro
- Hiervan komt een vermelding te hangen in de
kantine. (Het gehele seizoen.)
- Tijdens de desbetreffende thuiswedstrijd komt er
een vermelding op de loten en het uitslagenbord.
- Uitnodiging sponsor voor desbetreffende wedstrijd.
- Vermelding op de website van de VV Bareveld.
Sponsering Sponsorzuil.
Op het hoofdveld hebben we een sponsorzuil/scorebord waarbij wij gedurende de
hele wedstrijd digitaal u bedrijfsnaam kunnen tonen.
Kosten hiervan zijn 10 euro per wedstrijd of 100 euro voor een heel seizoen.

Reclamebord langs het speelveld.
De borden hebben een vaste lengte van 2.50 x 0.6 meter. Dit is tevens de
minimaal te huren reclameruimte.
Er worden contracten afgesloten van 3 of 5 jaar.
Huurprijzen reclameborden:
Reclamebord eerste jaar: 250 euro (incl. kosten bord + belettering)
De daarop volgende jaren: 75 euro (per seizoen. Seizoen gerekend van augustus
tot augustus.)
Wanneer de sponsor zelf een bord aanlevert, dan zijn de kosten 75 euro per
seizoen.

Tevens zijn er ook borden beschikbaar van
1,3 x 3 meter de huurprijzen liggen hiervan op
125 euro per seizoen
Bord kosten nader overeen te komen.

Mediapakket.
- Uw naam en logo op de website én de app van VV Bareveld.
- Uw naam en logo op een groot Lcd-scherm in de kantine met
doorlopende nieuwsbrief en advertenties.
- Nieuws over uw bedrijf kan speciaal worden vermeld op de
website én app van VV Bareveld.
- Vermelding van uw bedrijf op VV Bareveld Facebook pagina.
- Mogelijkheid tot extra aanvullende advertenties van speciale.
acties/aanbiedingen op prominente plaatsen van de website, app
en het Lcd-scherm van VV Bareveld, tegen een aantrekkelijk tarief.

Kosten Nader overeen te komen.
Tenue sponsoring.
Het te sponsoren wedstrijdtenue wordt voorzien van de reclametekst die de
sponsor wenst. De kleding wordt eigendom van de vereniging.
Bij de sponsorsom zitten inbegrepen 15 shirts, 15 sportbroekjes,15 sportsokken, 1
keepershirt plus broek, keeperhandschoenen. De tenues worden genummerd.
Er wordt een overeenkomst van 3 jaar afgesloten
Kosten Nader overeen te komen i.v.m. merk/uitvoering kleding.

Sporttas.
De sporttas wordt voorzien van de reclametekst die de sponsor wenst.
De sporttassen worden eigendom van de vereniging
Er wordt een overeenkomst van 3 jaar afgesloten
Kosten Nader overeen te komen i.v.m. merk/uitvoering sporttas.
Sponsoring veldverloting.
Het is mogelijk om een advertentie op de veldverloting / programmaboekje te
laten plaatsen. Er worden ongeveer 200 loten per wedstrijd verkocht.
Voor deze advertentie mogelijkheid geldt, dat de tarieven in overleg bepaald
worden.
Spandoek rond het hoofdveld.
Het is ook mogelijk om een spandoek rond het hoofdveld te plaatsen. Let op hier
is beperkt ruimte voor, vraag naar de mogelijk heden.
Er wordt een overeenkomst van 3 jaar afgesloten
Kosten Nader overeen te komen i.v.m. groote spandoek

Hebben wij uw interesse gewekt..?
Graag wisselen wij met u van gedachten over wat wij voor elkaar kunnen
betekenen. Werk aan uw bekendheid en verhoog uw omzet middels een
sponsorovereenkomst bij voetbalvereniging VV Bareveld
Neem vrijblijvend contact op met een onderstaand persoon om een afspraak te
maken.
Robert Blouw:

06 40423739

robertblouw@hotmail.com

Henk Beuker:

06 41041848

hbeuker@hotmail.com

Bas Voss:

06 29595409

basvoss@hotmail.com

Rene Wessels:

06 15308374

renepeterwessels@ziggo.nl

Robert Menting:

06 15440234

robert_menting15@hotmail.com

Adrie Gorissen:

06 55808407

apgkart@cs.com

