
 
 

 

 

 

 

 

Betreft: Sponsorvoorstel Voetbal Vereniging Veenendaal 

 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 
Voetbal Vereniging Veenendaal is de oudste voetbal vereniging in Veenendaal met ongeveer 400 

leden.  v.v. Veenendaal speelt sinds 2008 op het nieuwe sportcomplex op zichtlocatie vanaf de 

Rondweg-Oost in Veenendaal.  

In de afgelopen jaren heeft v.v. Veenendaal een behoorlijke  groei doorgemaakt en dat is mede te 

danken aan dit nieuwe sportcomplex met enthousiaste vrijwilligers, sportieve leden en sponsoren. 

Ook de komende jaren verwachten wij nog een forse toename van het aantal leden Niet in de laatste 

plaats door de ontwikkeling van een geheel nieuwe woonwijk vlakbij ons complex.  

Als vereniging doen we er alles aan om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor leden om hier 

hun sport te beoefenen. Echter is dit niet mogelijk zonder financiële middelen. Sponsoren zijn hierin 

voor v.v. Veenendaal van grote betekenis.  

Onze diverse sponsormogelijkheden staan onderstaand benoemd. Uiteraard zijn overige 

wensen/ideeën qua sponsoring bespreekbaar. 

 Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen, wij zien u graag van dienst! 

 

 

Met vriendelijke groet, 
Namens V.V. Veenendaal 
 
Jan Nieboer      
Sponsorzaken      
 
Tel 06-55740235     
jnieboer@larevi.nl  l  
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Sponsormogelijkheden V.V. Veenendaal 

Het sportcomplex van v.v. Veenendaal is gelegen langs de Rondweg-Oost in Veenendaal.  
 
Dagelijks rijden er zo’n 15.000 tot 20.000 motorvoertuigen langs het hoofdveld van V.V. Veenendaal. 
Door sponsoring van V.V. Veenendaal in ruil voor plaatsing van vlaggen of borden is uw naam / logo 
dus dagelijks zichtbaar voor vele mensen! 
 
Enkele mogelijkheden bij V.V. Veenendaal zijn: 
 

Plaatsing vlaggen langs het hoofdveld van V.V. Veenendaal: 
 
Langs het hoofdveld van Veenendaal worden vlaggenmasten (6 meter hoog) geplaatst op een locatie 
die goed zichtbaar is vanaf de het hele sportcomplex en de rondweg. 
Dit betreft zogeheten “baniervlaggen” (3 x 1 meter), door een extra buis 
staat uw vlag altijd strak en is de uiting altijd leesbaar. 
 
Kosten per jaar: € 400,- 
Bij een 3-jarig contract € 325,- per jaar. 
 
Kosten vlaggen voor de sponsor: kostenindicatie € 60 per stuk. Bij een  
aanschaf van 3 stuks € 50 per stuk (levensduur vlag ± 0,5 tot 0,75 jaar).  
 
Vlaggenmast inbegrepen, deze wordt eigendom van de vereniging. De 

aanschafkosten van de vlaggenmast bedragen € 258 (excl. btw) en dienen 

door de sponsor betaalt te worden (i.v.m. btw verrekening). De kosten 

hiervan excl. btw wordt gedurende de looptijd van het contract van het 

jaarbedrag afgetrokken. 

Plaatsing reclamebord(en) langs het hoofdveld van V.V. Veenendaal: 
 
Langs het hoofdveld van V.V. Veenendaal kunnen reclameborden worden geplaatst. Er zijn 
voldoende mogelijkheden beschikbaar om uw uiting van de kantine en / of vanaf de Rondweg-Oost 
te laten zien. 
Kosten per jaar bord 300 x 60 : € 350,-  
Bij een driejarig contract: € 300,- per jaar 
 
Kosten per jaar bord 600 x 60 : € 600 per jaar 
Bij een driejarig contract: € 475 per jaar 
 
Kosten per jaar bord 900 x 60 : € 800 per jaar 
Bij een driejarig contract : € 650 per jaar 
 

De aanschaf- en bedrukkingskosten van het bord 

worden door de vereniging betaald. Wel vragen wij 

of facturatie hiervan via de sponsor mag lopen  

 



 
 

 
 
 
 
(i.v.m. btw verrekening). De kosten hiervan excl. btw worden gedurende de looptijd van het contract 

van het jaarbedrag afgetrokken. 

Uw bedrijfslogo in onze kantine op het sponsorbord: 

Voor € 50,- per jaar komt uw logo (sticker) in onze kantine op onderstaand bord.  

 

Kledingsponsoring: 

Uw logo en bedrijfsnaam op de voor- of achterkant op het tenue van één van onze jeugd- en/of 

seniorenteams. Eventueel kunnen wij deze mogelijkheid voor u reserveren. 

Prijsindicatie:  

Tenues Jeugd +- 450 euro 

Tenues Senioren +- 800 euro 

Tassen Jeugd +- 300 

Tassen Senioren +- 400 

Trainingspakken Jeugd +- 550 

Trainingspakken Senioren: +- 800 

(indicatie excl.btw mede afhankelijk bedrukking en aantal) 

Toernooisponsoring: 
Geef uw naam aan de te organiseren jeugd en/of senioren toernooien. 
 
Kleedkamersponsoring: 
Uw naam op de deur van de kleedkamer. € 250 per jaar 
 
Narrow Casting: 
Uw bedrijfspresentatie op een groot beeldscherm in onze kantine. 
Per week € 20 
Per Maand € 60 
Per seizoen € 480 
 
Balsponsoring: 
Bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal kunt balsponsor worden. Uw (bedrijfs)naam zal genoemd 
worden voor en tijdens de wedstrijd door onze ‘stadionspeaker’, komt dan onder een van de ballen 
aan de bar te hangen welke het hele seizoen blijft hangen en komt bij het wedstrijdverslag op de 
website. Kosten € 75 per wedstrijd. Alle genoemde sponsorbedragen zijn inclusief btw. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Overig: 
Tenslotte plaatsen wij het bedrijfslogo van onze sponsoren op onze website, in nieuwsbrieven naar 
onze leden en nodigen wij sponsoren uit op sponsorbijeenkomsten. Tevens bieden wij de 
mogelijkheid aan om in één van onze nieuwsbrieven uw logo te vermelden.  
Kosten per plaatsing:   € 50 Op deze manier bereikt u in één keer een paar honderd mensen! 
 


