
SPONSORing
v.v. De kieviten



INLEIDING
Beste geïnteresseerde,

Wilt u de naamsbekendheid van uw onderneming vergroten? Wilt u een 
sportief imago voor uw bedrijf? Draagt u voetbalvereniging De Kieviten 
een warm hart toe?
We zijn op zoek naar u als sponsor van onze voetbalvereniging!

Als sponsor heeft u veel verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen om 
bijvoorbeeld een bord te sponsoren, uw bedrijfsnaam op onze tenues te 
laten drukken of wedstrijdballen te sponsoren. In deze brochure staan de 
verschillende mogelijkheden op een rijtje, aangevuld met informatie over 
de kosten van de pakketten en hun looptijd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sponsorcommis
Met vriendelijke groet,

Het bestuur en de sponsorcommissie van V.V. De Kieviten

Contactpersonen sponsorcommissie V.V. De Kieviten:

Frank Boertje 06 - 34 52 31 74
Ferrisa Dörfel 06 - 27 29 43 19 
E-mail  sponsorcommissie@de-kieviten.nl



SUBSPONSOR

Organiseer
evenement
1x per jaar

RECLAMEBORD
290 x 76 cm

Reclamebord

WELKOM

Vermelding
entreebord

3 jaar €500,- per jaar €180,-
produc�ekosten

(eenmalig)

Vermelding
Website +
kan�ne TV

Als subsponsor bent u een echte vriend van De Kieviten! Op alle fronten wilt u de 
club helpen. Als tegenpresta�e kunt u jaarlijks eenmalig gra�s gebruik maken van 
de kan�ne van V.V. De Kieviten voor een zakelijk of persoonlijk evenement!

Omschrijving pakket
 · Bord aan lange zijde (zichtloca�e) van het hoofdveld.
 · Uw bedrijfsnaam wordt prominent getoond op het entreebord van sportpark  
   De Gelder.
 · Jaarlijks eenmalig gra�s gebruik maken van de kan�ne van V.V. De Kieviten
   voor een zakelijk of persoonlijk evenement (algemene voorwaarden zijn hier van toepassing).
 · Uw bedrijfsnaam wordt getoond op homepage van de website en het   
   beeldscherm in de kan�ne.
 · U wordt gezien als een vriend van de club en wordt vermeld op lijst met  
   vrienden van de club, welke hangt in de kan�ne van De Kieviten.

Kosten (excl. BTW)
 · Eenmalige kosten van de produc�e en plaatsing van een reclamebord: €180,-.
 · Jaarlijkse kosten die ten goede komen aan algemene zaken binnen V.V. De  
   Kieviten: €500,-.

Duur overeenkomst
De loop�jd van de overeenkomst met de subsponsor bedraagt minimaal 3 jaar, daarna 
volgt telkens een automa�sche verlenging van 1 jaar.



BORDSPONSOR

RECLAMEBORD
290 x 76 cm

Reclamebord 3 jaar €100,- per jaar
€150,- per jaar

€180,-
productiekosten

(eenmalig)

Vermelding
Website +
kantine TV

Bent u een vooruitstrevende ondernemer die zoekt naar meer naamsbekendheid 
in Voorthuizen en omstreken? Dan is het bordsponsorpakket echt iets voor u! 
Door de plaatsing van een reclamebord op ons prachtige nieuwe complex zorgt u 
voor een groter bereik van uw bedrijf.

Binnen dit pakket bieden wij u twee mogelijkheden. U heeft de keuze voor een 
zichtlocatie vanaf de weg of een willekeurige locatie langs het hoofdveld.

Omschrijving pakket
 · Bord aan het hoofdveld.
 · Uw bedrijfsnaam wordt getoond op homepage van de website en het   
   beeldscherm in de kantine.

Kosten (excl. BTW)
 · Eenmalige kosten van de productie en plaatsing van een reclamebord: €180,-.
 · Jaarlijkse kosten die ten goede komen aan algemene zaken binnen V.V. De  
   Kieviten: €100,- (willekeurige locatie) of €150,- (zichtlocatie).

Duur overeenkomst
De looptijd van de overeenkomst met de bordsponsor bedraagt minimaal 3 jaar, daarna 
volgt telkens een automatische verlenging van 1 jaar.



KLEDINGSPONSOR
Wat is de meest zichtbare sponsor als u naar een voetbalwedstrijd kijkt? Juist, het 
bedrijf dat de kleding van een team sponsort.
Wilt u uw bedrijf meer naamsbekendheid geven en vol trots komen kijken naar 
een team in door u gesponsorde kleding, dan zal dit pakket u zeker aanspreken!

Omschrijving pakket
Binnen het kledingsponsorpakket heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen om 
wedstrijdtenues, tassen, trainingspakken en/of inloopshirts te sponsoren, bedrukt met uw 
bedrijfsnaam. Welk van bovenstaande opties het best bij u past, mag u zelf bepalen.

Kosten (excl. BTW)
De prijzen van een pakket kunnen variëren, afhankelijk van het aantal items en de 
bedrukking. Hieronder geven wij u een ruwe indicatie van de kosten.
 · Tenue voor één team: €900,00.
 · Voetbaltas voor één team: €625,00.
 · Trainingspak voor één team: €1100,00.

Duur overeenkomst
Niet van toepassing, u betaalt de eenmalige aanschaffing van de kleding.

€900,-
(eenmalig)

€625,-
(eenmalig)

€1100,-
(eenmalig)

Vermelding
Website +
kantine TV

Vermelding
Website +
kantine TV



MATERIAALSPONSOR

1 jaar €50,- per jaar

Mocht u nu graag iets willen betekenen voor onze mooie club, maar niet gelijk 
jaarlijks aan een groot bedrag vast willen zi�en, dan zult u misschien in dit pakket 
vinden wat u zoekt!

Omschrijving pakket
Onze club zou niet kunnen draaien zonder bijvoorbeeld goals, ballen, hoekvlaggen, 
etcetera. Kiest u voor het materiaalsponsorpakket, dan zullen wij dat bedrag investeren in 
de aanschaf van nieuwe wedstrijd- en trainingsa�ributen, zodat wij ook dit seizoen weer 
volledig beslagen ten ijs zullen komen en kunnen vechten voor het kampioenschap!

Kosten (excl. BTW)
 · Jaarlijkse bijdrage voor het materiaalsponsorpakket: €50,- 

Duur overeenkomst
De loop�jd van de overeenkomst met de materiaalsponsor bedraagt minimaal 1 jaar, 
daarna volgt telkens een automa�sche verlenging van 1 jaar.

Vermelding
Website +
kan�ne TV



VRIEND VAN DE CLUB

RECLAMEBORD
290 x 76 cm

Bord-
sponsorpakket

3 jaar €135,- per jaar
€180,- per jaar

€180,-
productiekosten

(eenmalig)

Ziet u zichzelf als een échte vriend van de club? Wilt u graag meer doen voor de 
mooiste sportclub uit Voorthuizen? Word dan een echte Vriend van de club! Dit 
sponsorpakket biedt uw bedrijf vele extra’s:

Omschrijving Vriend van de club
Het pakket is een combinatie van het bordsponsorpakket en het materiaalsponsorpakket. 
Dit is een prachtige combinatie voor het verspreiden van uw bedrijfsnaam.

Daarnaast is een leuk extraatje voor u dat u in de lijst terecht komt met Vrienden van de 
club, welke wij in onze prachtige nieuwe kantine op zullen hangen. Als kers op de taart 
krijgt u als Vriend van de club 10 procent korting op uw jaarlijkse sponsorbedrag.

Kosten (excl. BTW)
 · Jaarlijkse pakketkosten met het bord op een willekeurige locatie: €135,-.
   Eenmalige kosten van de productie van een bord: €180,-.
 · Jaarlijkse kosten van een pakket met het bord op een zichtlocatie: €180,-.
   Eenmalige kosten van de productie van een bord: €180,-.

Duur overeenkomst
De looptijd van de overeenkomst met het Vriend-van-de-clubsponsorpakket bedraagt 
minimaal 3 jaar, daarna volgt telkens een automatische verlenging van 1 jaar.

Materiaal-
sponsorpakket



Voetballen is heel simpel,

maar het moeilijkste wat er is,

is simpel voetballen.

“Johan Cruijff”

www.de-kieviten.nl


