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Sponsoring VVC ‘68
Het seizoen 2015-2016 staat voor de deur en VVC’68 ziet dit seizoen positief tegemoet. Dit wordt
de eerste keer dat VVC’68 het seizoen in gaat met een vernieuwde sponsorcommissie.
Samenwerken zien wij als de sleutel tot succes. Wij willen transparant te werk gaan voor een goede
samenwerking en hebben een goede relatie met onze sponsors hoog in het vaandel staan. Als
tegenprestatie willen wij uw onderneming zo goed en duidelijk mogelijk naar voren laten komen,
zodat uw bedrijfsnaam zichtbaar is voor iedereen en op een juiste manier gepresenteerd wordt.
VVC’68 gaat het seizoen 2015-2016 in met de volgende teams:
- 7 Heren senioren teams
- 1 Dames senioren team
- 11 Jeugd teams
VVC’68 heeft meer dan 340 leden. Niet alleen onze eigen teams en supporters, maar natuurlijk ook
onze tegenstanders en toeschouwers zijn iedere week op de velden van ons sportpark en in onze
kantine te vinden. Ook onze vernieuwde website www.vvc68.nl wordt wekelijks goed bezocht. In
het weekend wel meer dan 1000 (!) keer per dag.
Buiten de zichtbaarheid voor u als sponsor op deze vernieuwde website, en bijvoorbeeld door
middel van uw reclamebord aan ons hoofdveld, zijn er nog een aantal andere factoren aanwezig
binnen VVC ’68, waardoor sponsoring binnen deze vereniging interessant voor u kan zijn.
VVC ’68 staat immers bekend als één van de gezelligste verenigingen in de regio, waar mensen uit
allerlei lagen van de bevolking op zaterdag samen komen en genieten van het voetbal. Wij als
sponsorcommie raden u dan ook ten zeerste aan om eens een kijkje te komen nemen op sportpark
‘De Beek ‘.
Hierop aansluitend zullen wij dit seizoen dan ook een sponsoravond organiseren voor al onze
sponsors. Hierbij kunt onder het genot van een hapje en een drankje dan ook kennismaken met de
overige sponsors, en wie weet wat u hier zakelijk nog voor elkaar zou kunnen betekenen…
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Sponsormogelijkheden binnen VVC ‘68
Om uw bedrijf zo goed mogelijk naar voren te laten komen en uw naamsbekendheid te vergroten
kunnen wij verschillende basispakketten aanbieden. Deze pakketten geven globaal de standaard
mogelijkheden aan. Achter de schermen zijn wij druk bezig om naast de traditionele
sponsormogelijkheden andere opties in de toekomst aan te kunnen bieden. Uiteraard houden wij u
op de hoogte van deze ontwikkelingen.
Hieronder volgt een opsomming van de sponsormogelijkheden welke mogelijk zijn binnen VVC 68;
Wedstrijdsponsor
Vermelding op de website
Lichtkrant in de kantine
Shirtsponsor
Evenementensponsor
Vermelding in de Halsterse krant
Vlaggensponsor

Bordsponsor
Seizoenkaarten VVC’68
Vermelding in het thuisblad
Materialen sponsor
Artikel op website VVC’68f
Sponsoren in natura
Teamsponsor

Als u interesse heeft om uw onderneming aan een groot publiek ter attentie te stellen kunt u
contact opnemen met sponsoring@vvc68.nl of 06-11861751.
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Basispakketten sponsoring VVC ‘68
Wij hebben als sponsorcommissie zijnde al enkele pakketten samengesteld om u op weg te helpen
en uw keuze te vergemakkelijken. Uiteraard zijn combinaties / wijzigingen mogelijk en
bespreekbaar via sponsoring@vvc68.nl of 06-11861751.

Sponsorpakket 1: Wedstrijdsponsor
U sponsort de wedstrijd in één van de 13 thuiswedstrijden van het eerste elftal.
Tevens bent u uitgenodigd om deze wedstrijd bij te wonen en zal uw logo voorafgaand aan deze
wedstrijd duidelijk zichtbaar zijn op de website.
Tevens zult u zichtbaar zijn als wedstrijdsponsor in de kantine en voorafgaand aan de wedstrijd
uitgelicht worden in de Halsterse Krant.
De eenmalig kosten voor u als sponsor zijn € 150,-

Sponsorpakket 2: Bordsponsor
U sponsort een reclamebord op het hoofdveld van VVC’68.
De standaardafmetingen van een reclamebord bedragen 300cm x 80cm, maar over afwijkingen kan
altijd overlegd worden. U kunt hierbij ook kiezen voor een prominente plaats bij de tribune.
De kosten voor een standaard bord zijn €250,- per jaar, met een contract voor 3 jaar.
Kosten voor een standaardbord bij de tribune zijn €500,- per jaar, met een contract voor 3 jaar.
De eenmalige kosten voor het maken van uw bord zijn voor rekening van de sponsor, waarbij
VVC’68 beschikt over concurrerende partners, welke een zeer hoge kwaliteit leveren.
Als bordsponsor krijgt u als extra nog een 2-tal seizoenkaarten voor het komende seizoen en
natuurlijk een vermelding op de website.
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Sponsorpakket 3: Combinatie wedstrijd- & bordsponsor
Wanneer u kiest voor een combinatie van bovengenoemde pakketten, hebben wij hier een speciaal
aanbod voor. Wanneer u een standaardbord wilt op het hoofdveld en u wilt tevens
wedstrijdsponsor zijn bij één van de thuiswedstrijden van het eerste elftal, zijn de kosten hiervoor
€350,- per jaar, met een contract voor 3 jaar.
Kiest u binnen dit pakket voor een bord bij de tribune, dan zijn de kosten €600,- per jaar, tevens
voor de duur van 3 jaar.

Sponsorpakket 4: ‘ Partner VVC ’68 ‘
Wanneer u kiest voor het pakket Partner VVC’68 krijgt u het volgende:
-

-

-

Reclamebord hoofdveld VVC’68.
Prominente plaats website VVC’68.
Reclame op lichtkrant in de kantine.
Indien gewenst 1 x per jaar speciale gast bij een thuiswedstrijd VVC’68. U heeft dan toegang
tot de bestuurskamer en zal voor de wedstrijd een onderhoud hebben met de technische
staf van het eerste elftal. Na de wedstrijd kunt u nog gebruik maken van een borrel in de
kantine. (ideaal om een klant of vriend mee te nemen)
4-tal seizoenkaarten VVC’68 .
Jaarlijks gratis deelname aan het sponsortoernooi aan het einde van het seizoen inclusief
verzorgde barbecue. (ideaal om met collega’s, vrienden of klantrelaties een mooie dag te
beleven, geheel verzorgd door VVC’68)
Vermelding in het thuisblad wat voor iedere wedstrijd voor de toeschouwers beschikbaar is.
1 keer per jaar een artikel over uw bedrijf, welke gepubliceerd zal worden op de website.
Kosten: €1000,- per jaar, met een contract voor 3 jaar.
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Sponsorpakket 5: Hoofdsponsor VVC ‘68
Wat krijgt u als hoofdsponsor van VVC’68:
-

-

-

-

Beste plaats op de website van VVC ‘68.
Shirtsponsor 1e elftal. ( Denk hierbij aan de bijbehorende marketing, zoals foto’s in de krant
van wedstrijdverslagen van het 1e elftal. Op de foto staat uw gesponsorde shirt. Deze foto’s
worden door vele sportliefhebbers bekeken)
Trainingspaksponsor 1e elftal.
Reclamebord bij de tribune.
Vermelding in het thuisblad wat voor iedere wedstrijd voor de toeschouwers beschikbaar is.
4-tal seizoenkaarten VVC’68.
Ieder jaar een groot artikel op de website.
Ieder jaar voor de start van de competitie een interview in de Halsterse krant.
Indien gewenst 1 x per jaar speciale gast bij een thuiswedstrijd VVC’68. U heeft dan toegang
tot de bestuurskamer en zal voor de wedstrijd een onderhoud hebben met de technische
staf van het eerste elftal. Na de wedstrijd kunt u nog gebruik maken van een borrel in de
kantine. (ideaal om een klant of vriend mee te nemen)
Jaarlijkse gratis deelname voor het sponsortoernooi aan het einde van het seizoen inclusief
verzorgde barbecue. (ideaal om met collega’s, vrienden, klantrelaties een mooie dag te
beleven verzorgd door VVC’68)
Kosten: N.O.T.K. (sponsoring@vvc68.nl)
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