Sponsoring VV Wilhelmina

Sportief
en gezellig
volleyballen
bij Wilhelmina!

VV Wilhelmina
Sponsormogelijkheden binnen vv Wilhelmina

Amersfoort, september 2013

Elke vereniging kan extra inkomsten goed gebruiken, daarvan hoeven we u zeker niet te overtuigen.
Sponsoring van vv Wilhelmina betekent uw bedrijf presenteren aan meer dan 130 leden en direct en
indirect aan alle inwoners van de binnenstad van Amersfoort en daarbuiten. Vv Wilhelmina is een
gezellige vereniging waar sponsoring en sportiviteit hand in hand gaan. De vereniging biedt u als
sponsor diverse mogelijkheden om de naam van uw bedrijf uit te dragen en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van vv Wilhelmina. Daarnaast heeft de vereniging continue
behoefte aan nieuwe materialen, zoals volleyballen.
Er wordt gespeeld in de competitie georganiseerd door de NeVoBo regio West, waardoor de competitiewedstrijden worden gespeeld in een grote cirkel rond Amersfoort, richting het Gooi, Amsterdam,
Almere en Utrecht. Onze vereniging heeft momenteel 9 teams, uitkomend van 4e klasse tot en met 1e
klasse.
Als sponsor wilt u zeker weten dat uw bedrijf zichtbaar is binnen de vereniging op de manier zoals u
dat wilt. Als ondernemer is sponsoring voor u bovendien fiscaal aftrekbaar. Wij hebben daarom een
aantal sponsormogelijkheden voor u op een rij gezet, maar uiteraard bestaat ook de mogelijkheid
van maatwerk. Hierover wisselen wij graag met u van gedachten. U kunt hiertoe contact opnemen
met de sponsorcommissie van vv Wilhelmina door een mail te sturen aan pr@vvwilhelmina.nl.

Het bestuur van vv Wilhelmina

Competitiejaar 2013 – 2014

2

VV Wilhelmina

Mogelijkheden tot sponsoring
1) Shirtsponsor
Er bestaat de mogelijkheid tot het drukken van uw naam en/of logo op de rug van het wedstrijdshirt
van één of meerdere teams van vv Wilhelmina. Een team bestaat doorgaans uit 9 spelers, waarvoor
11 shirts zullen worden besteld en bedrukt om verloop en groei de komende jaren op te vangen. Deze
shirts zullen 4 seizoenen lang worden gebruikt bij alle thuis- en uitwedstrijden van vv Wilhelmina voor
de NeVoBo-competitie en alle toernooien.
De voorwaarden voor shirtsponsoring zijn per team als volgt:
-

er zal een sponsorovereenkomst worden aangegaan voor de duur van 4 seizoenen;

-

als sponsor betaalt u jaarlijks, voorafgaand aan het seizoen, een bedrag van € 250,-;

-

bij vooruitbetaling voor 4 seizoenen in een keer bedraagt de sponsorbijdrage € 900,-;

-

als sponsor betaalt u tevens de kosten voor de wedstrijdshirts en bedrukking;

-

per gesponsord team zullen standaard 11 wedstrijdshirts worden besteld, welke eigendom zullen
worden van vv Wilhelmina. De kosten per wedstrijdshirt bedragen circa € 60,- exclusief bedrukking.

Als tegenprestatie zult u een vermelding krijgen van uw naam en/of logo, bijvoorbeeld op de rug van
het wedstrijdshirt. Tevens verkrijgt u een vermelding op de website van vv Wilhelmina als shirtsponsor
met daarbij een profiel van uw bedrijf, inclusief een actieve link naar de website van uw bedrijf in de
vorm van een banner. Daarnaast zult u worden vermeld in alle nieuwsbrieven aan de leden en zult u
worden uitgenodigd voor het jaarlijkse Wilhelmina feest, waarvoor u tevens 10 consumptiebonnen zult
ontvangen.
2) Websponsor
Er bestaat de mogelijkheid tot het plaatsen van een profiel van uw bedrijf op de website van vv Wilhelmina, inclusief een actieve link naar de website van uw bedrijf in de vorm van een banner. Er zal
met u een sponsorovereenkomst worden gesloten voor de duur van minimaal 1 seizoen. De sponsorbijdrage bedraagt € 150,- per jaar, welke bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Als tegenprestatie zult u een vermelding krijgen op de website van vv Wilhelmina als websponsor met
daarbij een profiel van uw bedrijf, inclusief een actieve link naar de website van uw bedrijf in de vorm
van een banner. Daarnaast zult u worden vermeld in alle nieuwsbrieven aan de leden en zult u worden uitgenodigd voor het jaarlijkse Wilhelmina feest, waarvoor u tevens 5 consumptiebonnen zult ontvangen.
3) Balsponsor
Er bestaat de mogelijkheid tot het sponsoren van een volleybal, welke wordt gebruikt tijdens de trainingsavonden en de thuiswedstrijden. Als tegenprestatie zult u een vermelding krijgen op de website
van vv Wilhelmina als balsponsor. De sponsorbijdrage bedraagt € 50,- per jaar, welke bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
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