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Inleiding
Geachte relatie,
Allereerst danken wij u hartelijk voor uw belangstelling voor VV Zaamslag. In deze
brochure treft u diverse mogelijkheden aan voor sponsoring van VV Zaamslag. Er zijn
legio opties: zo kunt u de wedstrijdbal sponsoren of een reclamebord plaatsen, maar
ook kunt u uw bedrijfsnaam verbinden aan een van onze elftallen. Elke steun, in wat
voor vorm dan ook, wordt door onze vereniging erg gewaardeerd. En daar mag u
uiteraard ook een tegenprestatie voor verwachten!
De Stichting Promotie VV Zaamslag is opgericht met als doel het promoten en
ondersteunen van de voetbalvereniging in Zaamslag. Aangezien het bedrijfsleven een
grote rol speelt in deze steun, vinden wij het erg belangrijk om uw bedrijf zo goed
en effectief mogelijk onder de aandacht te brengen. U kunt er op rekenen dat
VV Zaamslag er alles aan zal doen, een professionele partner op sportgebied te zijn!
Alle afspraken tussen sponsors en VV Zaamslag worden contractueel vastgelegd. De
genoemde prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW.
De sponsormogelijkheden in deze brochure zijn niet uitputtend. Mocht u vragen
hebben over andere opties of aanvullende informatie wensen, aarzelt u dan niet
contact op te nemen met ons secretariaat.
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen als nieuwe relatie van VV Zaamslag!
Met vriendelijke groet,
Stichting Promotie VV Zaamslag

Jan Molenaar
Voorzitter
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Informatie VV Zaamslag
Voetbalvereniging Zaamslag is een bloeiende dorpsclub, met ruim 350 leden. De
vereniging is opgericht in 1950. Op dit moment zijn er vier seniorenelftallen, een
dameselftal en in bijna elke jeugdcategorie minimaal één elftal.
Uit deze opsomming blijkt wel dat er voor jong en oud, man en vrouw, kortom voor
iedereen mogelijkheden zijn binnen de vereniging.
Het 1e elftal is de laatste jaren bezig aan een opmars binnen het zaterdagvoetbal.
Het team speelde in 2000 nog in de 4e klasse. Sindsdien is de vereniging in een
stroomversnelling geraakt. Momenteel speelt het 1e elftal in de 2e klasse, de subtop
van het Zeeuwse voetbal.
Het gemiddeld aantal toeschouwers bedraagt ruim 200 bij een thuiswedstrijd, met
uitschieters tot 600 bij derby's.
Op de drukbezochte website www.vvzaamslag.nl wordt verslag gedaan van het wel
en wee binnen de vereniging. Deze website trekt ca. 550 unieke bezoekers per
“normale” dag en ca. 900 in het weekend.

Sponsormogelijkheden
Door de Stichting Promotie VV Zaamslag zijn een aantal sponsorpakketten
samengesteld. Afhankelijk van uw wensen kunt u één van de drie volgende pakketten
kiezen:




Vip* plus pakket
Vip pakket
Co sponsorpakket

Tevens is het mogelijk om losse onderdelen uit deze pakketten te sponsoren.
Heeft u zelf ideeën met betrekking tot sponsoring dan kunt u contact opnemen met
één van de stichtingsleden. In onderling overleg maken wij voor u een pakket op
maat!
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VIP* plus pakket
Per seizoen € 700,00

 Reclamebord 6 meter
 Vermelding op VIP bord in de kantine van VV Zaamslag
 Sponsoring wedstrijdbal (competitie- bekerwedstrijd)
 Advertentie

op interactieve presentatiescreen in de

kantine
 Vermelding op de website van VV Zaamslag, met link naar

uw website
 Uitnodiging

voor

bijeenkomsten

georganiseerd

door

Stichting Promotie VV Zaamslag

Een gedetailleerde beschrijving van de verschillende onderdelen vindt u op pagina 6.

VIP pakket
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Per seizoen € 450,00
 Reclamebord 4 meter
 Vermelding op VIP bord in de kantine van VV Zaamslag
 Vermelding op de website van VV Zaamslag, met link naar

uw website
 Advertentie op presentatiescreen in de kantine
 Uitnodiging

voor bijeenkomsten
Stichting Promotie VV Zaamslag

georganiseerd

door

Co sponsor
Per seizoen € 300,00
 Reclamebord 4 meter
 Vermelding op de website van VV Zaamslag, met link naar

uw website
 Uitnodiging

voor bijeenkomsten
Stichting Promotie VV Zaamslag

georganiseerd

door

Sponsor onderdelen
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Algemene informatie
Alle sponsorverbintenissen worden aangegaan voor de minimale duur van drie jaar.
De afspraken worden contractueel vastgelegd. Opzegging is slechts schriftelijk
mogelijk, minimaal twee maanden voor afloop van het sponsorcontract. Zonder
bericht worden de sponsorverbintenissen na drie jaar steeds stilzwijgend verlengd
voor de duur van een jaar. De sponsor zorgt in alle gevallen zelf voor aanlevering van
logo e/o bedrijfsnaam.

Balsponsoring

per wedstrijd

€ 100,00

Uw bedrijfsnaam is gedurende één wedstrijd verbonden aan de wedstrijdbal. Als
balsponsor wordt u uiteraard onder de aandacht gebracht van de toeschouwers van
de wedstrijd. Uw bedrijfsnaam wordt in de wedstrijdfolder duidelijk vermeld. Deze
folder wordt uitgereikt aan iedereen die het VV Zaamslag terrein betreedt. Tevens
wordt dit voor aanvang van de wedstrijd omgeroepen door onze speaker, zowel in de
kantine als op het voetbalveld.
De wedstrijdbal wordt voor de wedstrijd op een pilaar klaargelegd.
Op deze pilaar wordt de sponsornaam en logo duidelijk zichtbaar aangebracht.
Facturatie geschiedt aan het begin van het seizoen of voor de wedstrijd.

Reclamebord

per seizoen
€ 160,00
per twee meter breedte

Het reclamebord met daarop een door u aan te geven tekst wordt op en rondom het
hoofdveld van VV Zaamslag geplaatst. Het standaard formaat is 2 meter breed,
1 meter hoog. Uiteraard zijn ook formaten van 4 en 6 meter mogelijk. Het
sponsorbedrag bedraagt € 160,00 per 2 meter. Dit is inclusief de aanmaakkosten en
plaatsing van het bord voor een contractduur van 3 jaar.
Alle reclameborden blijven eigendom van de Stichting Promotie VV Zaamslag, de
sponsor huurt het reclamebord. Facturatie geschiedt per kalenderjaar.
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Advertenties op presentatiescreen

per seizoen

€ 150,00

Via een professionele presentatie die continu draait in de kantine van VV Zaamslag,
wordt uw bedrijf onder de aandacht gebracht van de bezoekers. Desgewenst kunt u
een slogan, foto of tekst toevoegen.
In deze presentatie, op o.a. een 42’’ scherm, wordt tevens vertoond:








de meest actuele standen van voetbalwedstrijden;
actuele nieuwsberichten;
weerbericht;
wedstrijdbeelden van de wedstrijd van de dag;
foto’s van diverse wedstrijden/activiteiten;
nieuwsberichten uit PZC/ Omroep Zeeland (sport).

U bent derhalve verzekerd van voldoende aandacht. Facturatie geschiedt aan het
begin van het seizoen.

Interactieve promo op presentatiescreen

per 2 weken

€ 100,00

Via een interactieve promo (flash animatie/ korte bedrijfsfilm) die continu draait in
de kantine van VV Zaamslag, wordt uw bedrijf onder de aandacht gebracht van de
bezoekers.
In deze presentatie, op o.a. een 42’’ scherm, wordt tevens vertoond:








de meest actuele standen van voetbalwedstrijden;
actuele nieuwsberichten;
weerbericht;
wedstrijdbeelden van de wedstrijd van de dag;
foto’s van diverse wedstrijden/activiteiten;
nieuwsberichten uit PZC/ Omroep Zeeland (sport).

U bent derhalve verzekerd van voldoende aandacht. Facturatie geschiedt kort na de
publicatie.
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Op aanvraag
De in deze brochure vermelde sponsoronderdelen zijn niet uitputtend. Er zijn nog tal
van sponsormogelijkheden. Bijvoorbeeld:









Sponsoring tenue senioren / junioren / pupillen
Sponsorbord op scorebord
Sponsorbord op tribune
Coach jassen
Contractsponsor eerste elftal
Inloopshirts
Enz…

Voor nadere informatie kunt u, geheel vrijblijvend, contact opnemen met het
secretariaat van Stichting Promotie VV Zaamslag.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u met deze brochure voldoende sponsormogelijkheden te
hebben aangereikt.
We hopen u als nieuwe sponsor te mogen verwelkomen!

De Stichting Promotie VV Zaamslag is opgericht op 1 oktober
2001. Doel van de stichting is het ondersteunen en
promoten van de VV Zaamslag.
www.vvzaamslag.nl
Secretariaat
Marjon Oele
Brouwerijstraat 12
4543 CX Zaamslag
06-51960210
oelemarjon90@hotmail.com
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