Sponsormogelijkheden
VV Zuidwolde

Amateurvoetbal sinds 2 september 1947

Introductie
Voetbalvereniging Zuidwolde is één van de oudste en daarmee één van
de langst bestaande verenigingen binnen de gemeenschap van
Zuidwolde. Onze vereniging, die inmiddels bijna 70 jaar bestaat, heeft als
doelstelling: Prestatief, sportief en recreatief voetballen voor jong en oud.

Vijf seniorenteams, een dames team, 45+team en maar liefst 29 jeugdteams (in
samenwerking met JVZ) spelen allen op een respectabel niveau. Het ledenaantal van
VV Zuidwolde bedraagt ruim 400, waarbij de jeugd is ondergebracht bij het
samenwerkingsverband JVZ. In JVZ zijn de jeugdafdelingen vertegenwoordigd van
VV Zuidwolde, ZZVV, VVAK (Alteveer-Kerkenveld) en DOS’63 (Drogteropslagen). JVZ
is de laatste jaren enorm gegroeid en daar zijn we bijzonder trots op.

Verder zijn er nog talloze leden, die weliswaar niet meer actief voetballen, maar
toch nog op één of andere wijze als vrijwilliger actief zijn binnen onze vereniging.
Wij zijn bijzonder trots op dit actieve vrijwilligerskorps, dat wekelijks ons fraaie
sportpark goed onderhoudt. Door de inzet van vele vrijwiligers, alsmede dankzij uw
bijdrage als sponsor, kunnen wij het beoefenen van de voetbalsport voor alle lagen
van de samenleving betaalbaar houden.

VV Zuidwolde beschikt ook over een uiterst fraaie en actuele website
(www.vvzuidwolde.nl) en Social media kanalen, waar nagenoeg dagelijks nieuwe
informatie wordt verstrekt. Zeker voor u als sponsor is het goed te weten, dat onze
website dagelijks door gemiddeld 200 bezoekers wordt bezocht.

Kortom: VV Zuidwolde is een vereniging die onlosmakelijk verbonden is met de
Zuidwoldiger samenleving.

Sponsormogelijkheden
Hoofdsponsorschap

Prijs op aanvraag / in overleg

Kledingsponsor
Compleet wedstrijdtenue voor minimaal 15 spelers
inclusief keepershirt en reclame-uiting. Gedurende de
looptijd van het contract zullen noodzakelijke
vervangingen van shirt, broeken en sokken voor
rekening komen van VV Zuidwolde.

-1e jaar:
-2e jaar:
-3e jaar:
-4e jaar:

€500,00
€400,00
€300,00
€200,00

- Vermelding uitslagenbord
- Vermelding website
- Gratis toegang

Voor alle andere vormen van sponsoring gaan wij graag met u in gesprek.

Sponsormogelijkheden
Goud

€550,00 per jaar

- 5 meter bord
- Vermelding uitslagenbord
- Vermelding website (random op hoofdpagina)
- Vermelding programmablad
- Vermelding raambiljet
- Beeldscherm Narrowcasting
- Gratis toegang

1e jaar aanschaf bord voor rekening sponsor, geen huur
Vanaf 2e jaar jaarlijks €550,00 huur

Zilver

€400,00 per jaar

- 5 meter bord
- Vermelding website (op sponsorpagina)
- Beeldscherm Narrowcasting
- Gratis toegang
1e jaar aanschaf bord voor rekening sponsor, geen huur
Vanaf 2e jaar jaarlijks €400,00 huur

Brons

€250,00 per jaar

- 5 meter bord
- Gratis toegang

1e jaar aanschaf bord voor rekening sponsor, geen huur
Vanaf 2e jaar jaarlijks €250,00 huur

Voor alle andere vormen van sponsoring gaan wij graag met u in gesprek.

Sponsormogelijkheden
Sporttassen
€750,00

Trainingspakken
Prijs op aanvraag

Club van 50
€50,00 per jaar

Website
Vanaf €60,00 per jaar
Standaard vermelding op de site
€60,00 per jaar
Standaard (random op de hoofdpagina)
€120,00 per jaar
Ook is in overleg een op maat gemaakte (tijdelijke)
advertentie mogelijk.

Wedstrijdballen
€100,00

Wedstrijdsponsor
Prijs op aanvraag

Voor alle andere vormen van sponsoring gaan wij graag met u in gesprek.

Sponsorovereenkomst
(overeenkomst voor reclame-uiting)

De ondergetekenden:
1. Naam ................................................................................................................
Geboortedatum ...............................................................................................
Telefoonnummer ..............................................................................................
E-mail adres ......................................................................................................

Ten deze handelend als lid van de sponsorcommissie van de Voetbal Vereniging Zuidwolde en
in gemelde hoedanigheid de statutair te Zuidwolde, gemeente De Wolden, gevestigde
vereniging “VOETBAL VERENIGING ZUIDWOLDE” vertegenwoordigende, welke vereniging haar
adres houdt op “Sportpark Woltingeslag”, Sportlaantje 4 te Zuidwolde, (postadres: Postbus 50,
7900 AB Zuidwolde, telefoonnummer 0528-372512) en is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer 40045544; Voetbal
Vereniging Zuidwolde hierna ook te noemen: “vereniging”;

2. Naam .................................................................................................................
Geboortedatum ................................................................................................
Telefoonnummer ..............................................................................................
E-mail adres .....................................................................................................
Ten deze als zodanig bevoegd om te handelen namens:
Naam bedrijf .....................................................................................................
Adres .................................................................................................................
Postcode ...........................................................................................................
Woonplaats ......................................................................................................
Telefoonnummer .............................................................................................
Website adres ..................................................................................................
E-mail adres .....................................................................................................
Hierna te noemen: “sponsor”.

- Vervolg 1 (overeenkomst voor reclame-uiting)

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. Deze overeenkomst dienst ertoe om de sponsorafspraken tussen de vereniging en de
sponsor schriftelijk vast te leggen.
2. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt drie jaar en wordt telkens met één jaar
stilzwijgend verlengd, met uitzondering voor zover onder lid 6 sprake is van shirtsponsoring van
een team; daarvoor bedraagt de looptijd vier jaar.
3. Een sponsorjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
4. Indien er reeds een bestaande sponsorovereenkomst is tussen de vereniging en de sponsor
vervalt de bestaande overeenkomst per dertig juni aanstaande en treedt deze overeenkomst
daarvoor in de plaats per één juli aanstaande.
5. De opzegtermijn voor de sponsor bedraagt twee maanden voor het einde van de looptijd en
dient derhalve schriftelijk te geschieden vóór dertig april en met inachtneming van lid 2.
6. Sponsor en vereniging verklaren voorts de navolgende sponsormogelijkheden te zijn
overeengekomen:
Omschrijving

Bedrag

Keuze

- Hoofdsponsorschap
- Kledingsponsor elftal (1e jaar €500,00 2e jaar
€400,00 3e jaar €300,00 4ejaar €200,00
- Goud
- Zilver
- Brons
- Sporttassen elftal
- Trainingspakken elftal
- Club van 50
- Reclame op website, standaard vermelding
- Reclame op website, random hoofdpagina
- Wedstrijdbal
- Wedstrijdsponsor 1e elftal

prijs op aanvraag
€1.400,00

O
O

€550,00
€400,00
€250,00
€750,00
prijs op aanvraag
€50,00
€60,00
€120,00
€100,00
prijs op aanvraag
€

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

- .....................................................................

- Vervolg 2 (overeenkomst voor reclame-uiting)

7. De vereniging streeft ernaar om zoveel mogelijk met de sponsor in overleg te treden over de
wijze van presentatie van de bedrijfs-, product-, of merknaam van de sponsor.
De bedrijfs-, product-, of merknaam van de sponsor mogen enkel door de vereniging worden
gebruikt voor doeleinden die de vereniging blijkens haar statuten nastreeft.
8. De materialen die voor de door de sponsor beschikbaar gestelde gelden worden aangeschaft
door de vereniging blijven eigendom van de vereniging, met uitzondering van de reclameborden.
9. Het door de sponsor te betalen bedrag, op grond van deze overeenkomst, wordt één maal per
jaar gefactureerd en dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door de
vereniging aan te geven wijze. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de vereniging bevoegd
om administratiekosten in rekening te brengen.
10. In geval van niet nakoming door één der partijen van een of meer verplichtingen
voortvloeiende uit deze overeenkomst of krachtens de wet, heeft de wederpartij het recht om, na
een schriftelijke ingebrekestelling, te vorderen dat de overeenkomst wordt ontbonden,
onverminderd het recht van de wederpartij om nakoming van de overeenkomst en/of
schadevergoeding te vorderen.
11. Geschillen dienen zoveel mogelijk in onderling overleg te worden beslecht.
12. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
Deze overeenkomst is op ................................... te ........................................... in tweevoud
ondertekend.

.......................................................

...............................................................

Sponsor

Lid sponsorcommissie VV Zuidwolde

