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Voorwoord
Met veel trots presenteren wij u de
sponsorbrochure van vv Woudsend! In deze
brochure presenteren wij u de mogelijkheden hoe
u uw naam of bedrijf kunt verbinden aan onze
vereniging. Er zijn vele opties, en mocht uw idee
er niet tussen staan, wij kunnen altijd maatwerk
leveren.

De sponsoren zijn voor vv Woudsend onmisbaar.
Door de bijdrages van de trouwe sponsoren kan
vv Woudsend net dat beetje extra doen. Denk hier
bijvoorbeeld het bieden van
opleidingsmogelijkheden voor jeugdtrainers en
het onderhouden en verzorgen van het
sportcomplex.

Maar waarom nou vv Woudsend?
Voetbalvereniging Woudsend is momenteel een
bloeiende vereniging, waar sportiviteit hoog in
het vaandel staat. Zo is er sinds dit seizoen een
nieuw 45+ team opgezet en het aantal
jeugdleden zit al jaren rond de 100! Mede
hierdoor vervuld vv Woudsend een belangrijke
maatschappelijke functie in het dorp. Uw bedrijf
verbinden aan vv Woudsend betekent dus dat u
zich kunt profileren bij een betrouwbare, sociale
en sportieve vereniging.

Wij hechten veel waarde aan onze relatie met de
sponsoren en waarderen hun steun. Daarom
wordt er elk seizoen een sponsorbijeenkomst
georganiseerd. Zo kunt de warme sfeer binnen
onze vereniging proeven en in contact komen
met andere sponsoren.
Mocht u interesse of vragen hebben, kunt u
vrijblijvend contact opnemen met de
sponsorcommissie, of u komt eens langs op een
zaterdag. U bent van harte welkom!

Sponsormogelijkheden
Voetbalvereniging Woudsend biedt de volgende sponsormogelijkheden, met op de volgende
pagina’s per mogelijkheid de contractduur, de kosten en eventuele opties.
•

Kleding

•

Trainingspakken

•

Reclamebord

•

Sporttassen

•

Vriend van Woudsend

•

Balsponsor eerste elftal

Daarnaast zijn er nog meer opties. U kunt bijvoorbeeld een evenement speciaal voor jeugdleden
sponsoren of u heeft een beautysalon en verbindt uw bedrijf aan alleen het damesteam. Zo zijn er
vele mogelijkheden, wij helpen u graag om uw sponsorwens te realiseren.

Kledingsponsor
•

Contract voor 5 jaar, plus optiejaar

•

Eerste jaar alleen aanschafkosten

•

Prijzen in overleg

•

Reclamebord optioneel, zonder jaarlijkse bijdrage!

Trainingspakken
•

Contract voor 6 jaar, plus optiejaar

•

Eerste jaar alleen aanschafkosten

•

Prijzen in overleg

•

Reclamebord langs hoofdveld,
zonder jaarlijkse bijdrage!

Reclamebord
•

Reclamebord aan het hoofdveld

•

Eerste jaar alleen aanschafkosten

•

Daarna slechts 100 € per jaar

•

Afmetingen 3050 x 750 mm

Overige opties
Sporttassen
•

•

Prijzen in
overleg

Uw logo op
tassen voor
een team
naar keuze

Vriend van Woudsend
•

•

•

30 euro per jaar
Vermelding op bord in
de kantine

Wedstrijdsponsor
•

•

Inspraak in besteden
van het geld

50 euro per
wedstrijd

Wedstrijdposter
met naam/logo
in de kantine

Alle sponsoren, in welke vorm dan ook, krijgen standaard vermelding in het
programmaboekje en op de website

Onlangs zijn alle jeugdteams
voorzien van presentatiepakken,

een prachtig voorbeeld van
sponsoring door samenwerking
tussen lokale ondernemers!

Bent u geïnteresseerd of heeft nu nog vragen?
Neem dan contact op met de
sponsorcommissie.
Hopelijk tot ziens bij vv Woudsend!
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