
Als sponsor van VVG'25 meer toekomst en 
succes voor uw organisatie en voor VVG'25!

Telefoon: 0315-325321  
                    (Kantine)

Sportcomplex "de Pol"
Pelgrimstraat 59c
7011 BJ Gaanderen

Web: www.vvg25.nl
Email: sponsoring@vvg25.nl

 
Sponsorbrochure  



Voorwoord
 

VVG’25 werd opgericht op 14 maart 1925 en is niet 

meer weg te denken uit de Gaanderense samenleving. 

De accommodatie van VVG’25 is prachtig gelegen op 

sportpark de Pol in Gaanderen. Hier beschikken we 

over 2 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden waarvan 1 

wedstrijdveld kunstgras is. De club telt maar liefst 600 

leden.

Van de 600 leden zijn er 450 actief als voetballer of 

voetbalster. Dit is verdeeld over 7 seniorenteams, 5 

zaalteams, 9 juniorenteams en 16 pupillenteams. De groep 

van 150 niet-voetballende leden bestaan uit vrijwilligers, 

kaderleden, hoofd- en stersponsoren en leden die ook na 

hun actieve voetballoopbaan de vereniging trouw blijven 

met hun lidmaatschap.

Voorwoord
 

VVG’25 werd opgericht op 14 maart 1925 en is niet meer weg te denken uit 
de Gaanderense samenleving. De accommodatie van VVG’25 is prachtig 
gelegen op sportpark de Pol in Gaanderen. Hier beschikken we over 3 
wedstrijdvelden en 1 trainingsveld waarvan 1 wedstrijdveld kunstgras is. De 
club telt maar liefst 600 leden.

Van de 600 leden zijn er 450 actief als voetballer of voetbalster. Dit is verdeeld over 
7 seniorenteams, 3 zaalteams, 10 juniorenteams en 15 pupillenteams. De groep 
van 150 niet-voetballende leden bestaan uit vrijwilligers, kaderleden, hoofd- en 
stersponsoren en leden die ook na hun actieve voetballoopbaan de vereniging 
trouw blijven met hun lidmaatschap.



Jaarlijks terugkomende activiteiten
 
VVG’25 is een actieve vereniging. Met mensen die veel tijd en energie in de 
vereniging steken is het mogelijk om naast de competitie nog meer te organiseren. 
Natuurlijk ook sponsoractiviteiten.
 
Zo hebben wij de volgende activiteiten:
 
- Pufkestoernooi (buurt –en stratentoernooi zaal)
- Sponsortoernooi
- Sponsoravond
- Sponsorbijeenkomsten
- Nieuwjaarsreceptie
- Pupillenkamp
- Jeugdtoernooien
- En nog meer activiteiten mede georganiseerd door de jeugd
activiteiten commissie en de sponsor commissie
 
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen worden er tal van activiteiten georganiseerd. 
Speciaal voor u als sponsor organiseren wij natuurlijk ook diverse activiteiten:

Sponsortoernooi
Dit toernooi, elk jaar georganiseerd op de eerste zondag van juni, waaraan uw bedrijf 
met “personeel” kan deelnemen. Diverse partijtjes voetballen tegen andere bedrijven 
die VVG’25 ook sponsoren. Tijdens dit toernooi staat gezelligheid voorop en is dit 
natuurlijk een prima gelegenheid om uw netwerk verder uit te breiden.

Sponsoravond
Dit is een avond waarop VVG’25 de sponsoren blijk van waardering geeft voor het feit dat 
zij VVG’25 een warm hart toedragen. De invulling van deze avond is elk jaar anders. Op 
deze avond wordt een gezellige activiteit georganiseerd onder het genot van een hapje 
en een drankje.

Sponsorbijeenkomsten
Op deze avond stellen wij u in de gelegenheid uw bedrijf aan overige sponsoren te 
presenteren. Dit kan indien gewenst op uw bedrijf plaats vinden. Ook kunnen er 
potentiële sponsoren uitgenodigd of meegenomen worden.



All-in contract hoofdsponsor: 
Naamsvermelding op alle kleding van het eerste elftal van VVG’25

Advertentie in clubblad (hele pagina)

2 vlaggen tijden de wedstrijden ( wordt door sponsor geleverd )

Advertentie in programmablaadje

Verlicht sponsorbord in hal

Sponsorbord bij ingang

2 reclameborden op het hoofdveld 

Lichtreclame in kantine

Gratis toegang bij thuiswedstrijden en activiteiten

Extra sponsorpasjes voor gasten

Gratis drankje tijdens de wedstrijd van het eerste team

Diverse activiteiten voor sponsoren

Hoofdvermelding op website met logo

Logo vermelding op tv schermen ( narrowcasting ) in kantine

Logo vermelding op VVG’25 briefpapier 

Opmerking: Prijs exclusief kosten aanschaf kleding

Sponsorpakketten 

De hoofdsponsor is sponsor van het eerste team. Het eerst team bestaat uit spelers die 
opgeleid zijn binnen VVG’25. Als sponsor kunt u het reilen en zeilen van het eerste elftal 
van dichtbij beleven. Natuurlijk is er ook betrokkenheid bij de vele andere activiteiten 
van de vereniging.

Hoofdsponsor (s) 



All-in contract hoofdsponsor jeugd: 
Reclame op presentatiekleding van alle stafleden

Advertentie in clubblad (hele pagina)

Één vlag tijdens de wedstrijden ( wordt door sponsor geleverd )

Advertentie in programmablaadje

Verlicht sponsorbord in hal

Sponsorbord bij ingang

Één reclamebord op het hoofdveld 

Lichtreclame in kantine

Gratis toegang bij thuiswedstrijden en activiteiten

Extra sponsorpasjes voor gasten

Gratis drankje tijdens de wedstrijd van het eerste team

Diverse activiteiten voor sponsoren

Hoofdvermelding op website met logo

Opmerking: Prijs exclusief kosten aanschaf kleding

Sponsorpakketten 

De hoofdsponsor (s) jeugd is sponsor van de jeugdafdeling. De jeugd van VVG’25 
bestaat uit 9 juniorenteams en 16 pupillenteams en de kleuters in de zaal. Alle spe-
lers worden opgeleid door een ervaren kader en de vele vrijwilligers. Plezier in het 
voetbal staat voorop en elke speler voetbalt op een niveau die het best bij hem of 
haar past. VVG’25 heeft een positieve uitstraling in de regio en is een graag geziene 
gast op de sportcomplexen.

Hoofdsponsor (s) jeugd



De derde vorm van sponsoring is stersponsoring. De stersponsor verbindt zich in 

eerste instantie niet aan een team, maar aan een evenement binnen VVG’25. Dit 

kan een toernooi zijn maar ook diverse andere evenementen of objecten zoals hier-

onder vermeld is.

Mogelijkheden voor stersponsoring zijn:
Naamsvermelding aan een veld

Naamsvermelding aan een kleedkamers 4 t/m 6

Naamsvermelding aan de kantine

Naamsvermelding aan toernooien of activiteiten

Wat biedt de vereniging aan de stersponsor:
Advertentie in het clubblad (halve pagina)

Lichtreclame in de kantine

Sponsorbord in de hal

Verlicht sponsorbord in hal

Sponsorbord bij ingang

1 reclamebord op het hoofdveld 

Hoofdvermelding op website met logo

Gratis toegang bij de wedstrijden en andere activiteiten

Gratis drankje tijdens de wedstrijden van het gesponsorde team

Diverse activiteiten voor de sponsoren

Sponsorpakketten 

De stersponsor  



Het sub-sponsorschap is of voor het 1e zaal team, 2e elftal of de A – jeugd. Dit zijn 

prestatieteams die op een hoger niveau actief zijn. Ook hier zijn spelers actief die 

opgeleid zijn bij VVG’25.

Wat biedt de vereniging de subsponsor:
Shirtreclame

Advertentie in het clubblad ( halve pagina )

Lichtreclame in de kantine

Verlicht sponsorbord in hal

Sponsorbord bij de ingang

Vermelding op website met logo

Gratis toegang bij de wedstrijden en andere activiteiten

Gratis drankje tijdens de wedstrijden van het gesponsorde team

Diverse activiteiten voor de sponsoren

Opmerking: Prijs exclusief kosten aanschaf kleding

Sponsorpakketten 

De subsponsor 



Een teamsponsor is een sponsor van een van de overige senioren of jeugdelftallen. 

De standaard jeugdelftallen staan onder begeleiding van een gediplomeerde  

trainer of een voormalig selectiespeler die deze teams spelenderwijs het voetbal-

spel machtig maakt.

Wat biedt de vereniging de teamsponsor:
Shirtreclame

Lichtreclame in de kantine

Sponsorbord in de hal

Sponsorbord bij de ingang

Vermelding op de website met logo

Advertentie in het clubblad ( 1⁄4 pagina )

Gratis toegang bij wedstrijden en andere activiteiten

Gratis drankje tijdens wedstrijd van het gesponsorde team

Diverse activiteiten voor de sponsoren

Opmerking: Prijs exclusief kosten aanschaf kleding

Sponsorpakketten 

Teamsponsor 



Dit reclamebord staat langs het hoofdveld van VVG’25 waar diverse teams hun 

wedstrijden spelen. In overleg met u wordt een passende plaats uitgekozen langs 

het hoofdveld. Reclameborden kunnen door VVG’25 worden besteld. De kosten ko-

men voor rekening van de reclamebordhouder. De contracten lopen van 1 augustus 

t/m 31 juli en worden jaarlijks steeds stilzwijgend verlengt.

                                                        

Advertenties in clubblad 
Bij VVG’25 bestaat er de mogelijkheid om de naamsbekendheid van uw bedrijf te 

vergroten door middel van een advertentie in het clubblad “ de tribune”. Hierbij 

heeft u de mogelijkheid om uw advertentie in verschillende formaten te laten op-

nemen in het clubblad. De tribune komt 1 keer per jaar uit en wordt verstrekt on-

der alle leden en sponsoren van VVG’25.

Mogelijkheden advertenties clubblad 
Hele pagina                                                                    

1/2 pagina                                                                       

1/4 pagina                                                                          

1/8 pagina                                                                         

Sponsorpakketten 

Reclamebord 



Wij zijn op dit moment volop bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website 

voor VVG’25. Deze zal begin volgend seizoen gereed zijn. Op deze website komen 

verschillende reclame mogelijkheden. Zoals u weet is internet een zeer belangrijk 

medium geworden voor het binnenhalen van klanten. De website van VVG’25 word 

in een periode van een maand ongeveer 10 000 keer bezocht. Een unieke gelegen-

heid om eenvoudig uw organisatie breed onder de aandacht te brengen.

Bij websponsoren hoofdpagina                                  

Op nieuwspagina                                                               

Op elftallenpagina                                                             

Op het kastje pagina                                                        

Op uitslagenpagina                                                           

Op tribune pagina                                                             

Overige sponsormogelijkheden 
Dug-out reclame                                                                

Kleedkamer 4 t/ 6 ( per kleedkamer )                        

Scorebord reclame                                                           

TV-Reclame kantine                                                        

Spandoeken                                                                        

Koffiebekers                                                                        

Bierviltjes                                                                              

Wedstrijdbal ( per wedstrijd )                                      

Reclamevlaggen                                                               

Sponsorpakketten 

Advertenties op de website



Contact
Wij hopen met dit sponsorboekje uw interesse voor onze club gewekt te hebben. 
Mocht u sponsor willen worden van VVG’25 neem dan vrijblijvend contact op met 
de sponsorcommissie. Wij staan u graag te woord!

Email: Sponsoring@vvg25.nl
Website:  www.vvg25.nl

Voorzitter
Jan Fenneman, telefoon 0315 328 679

Secretariaat
Eugene van Londen, telefoon 06 2700 4999

Sponsorwerving
Jeffrey te boekhorst, telefoon 06 4510 6408

Sponsorwerving
Pascal Hendriksen, telefoon 06 2121 7141

Sponsorwerving
Rob van Aken, telefoon 06 4653 0441

Sponsorwerving
Stefan Lochs, telefoon 06 5335 1898


