Sponsorplan vv Harkstede
De sponsorcommissie is door het bestuur van vv Harkstede in het leven
geroepen om ervoor te zorgen dat de vereniging de financiële ruimte krijgt die
nodig is om de leden meer te laten genieten van hun sport. Door sponsoring
is het namelijk mogelijk om de leden extra te faciliteren in materialen en
andere bijkomende wedstrijdkosten.

SPONSORPLAN
vv HARKSTEDE 2018

Het is misschien goed te weten dat iedereen die bij vv Harkstede een
steentje bijdraagt dat doet onder de noemer van vrijwilliger. Zo hebben we
waardering en respect voor iedere vrijwilliger en zetten we de schouders er
gezamenlijk onder. Met de opbrengsten vanuit het sponsorplan wordt
zorgvuldig omgegaan en goed gekeken waar en hoe we de opbrengsten het
beste kunnen besteden. Ieder succesje is dus een succes van iedereen
binnen het vrijwilligersteam van vv Harkstede
Hoewel vv Harkstede relatief geen grote vereniging is, heeft het in de
voetbalwereld een goede naam. Onze toernooien worden graag bezocht en
we worden graag uitgenodigd om elders te komen voetballen. vv Harkstede
is er voor iedereen. Ongeacht geslacht, afkomst of religie. Belangrijk doel van
de vereniging is dan ook het beoefenen van de voetbalsport, zowel prestatief
als recreatief.
vv Harkstede wil bovendien een vereniging zijn die gedragen wordt door een
grote groep enthousiaste vrijwilligers. Saamhorigheid en sportiviteit staan
hoog in het vaandel waardoor we een positieve uitstraling hebben naar de
gemeenschap binnen Harkstede en naar de voetballers-sters binnen vv
Harkstede, het bedrijfsleven in de regio, de plaatselijke en regionale media.
Sportieve ambities, prestaties en sportief gedrag dragen bij aan een positieve
uitstraling. Hiervan is iedereen binnen de club zich bewust.
vv Harkstede wil met haar jeugd en selectie spelen op een niveau dat
passend is bij de teams zodat een ieder zich verder kan ontwikkelen binnen
zijn/haar eigen kunnen en met uitdaging. Dit echter wel met een zoveel
mogelijk Harksteders karakter, zodat het publiek zich kan identificeren met
het team en zich ten aller tijde zal opstellen als 12e man. Een club van jong
tot oud waarbij ieder op zijn eigen leeftijd en niveau kan ontwikkelen.

EEN CLUB VOOR JONG EN OUD

vv Harkstede is ontstaan in 1928, op dit moment, seizoen 2018-2019, telt de
club 389 leden. We hebben een groen/wit shirt, zwarte broek en groen/witte
sokken.

Sponsormogelijkheden

Reclamebord sponsor

Tenue sponsor

Uw bedrijf kan een reclamebord rondom het hoofdveld laten hangen, uiteraard goed
zichtbaar voor iedereen. Hieronder ons tarief;

Uw bedrijf sponsort een team door op het tenue uw naam en/of bedrijfslogo
te drukken. Dit kan op verschillende locaties op het tenue, borst, achterkant,
mouwen, zijkant en het broekje. De kosten hiervoor zijn:
Positie

Selectie

Overige Senioren Jeugd

1 Borst
2 Rug boven
3 Rug onder
4 Mouw L / R
5 Broekje rechts
7 Broekje achter

€ 650
€ 400
€ 400
€ 200
€ 200
€ 300

€ 500
€ 300
€ 200
€ 150
€ 150
€ 150

€ 350
€ 200
€ 200
€ 150
€ 100
€ 100

*Sponsoring van trainingspakken, sporttassen, trainingsshirts en ballen zijn
nader te bespreken.
U kunt dus samen met bedrijven uit uw netwerk een compleet shirt en
broekje vullen zodat het betreffend team er gelikt op staat!
Contractduur van tenue sponsoring is minimaal 3 jaar. Bovengenoemde
kosten zijn voor 1e jaar, voor het 2e jaar worden de kosten gehalveerd en
het derde jaar zijn de kosten een kwart (dat heeft met aanschaf en
drukkosten te maken).

Website sponsor
Uw bedrijf wordt met uw bedrijfslogo zichtbaar op de homepage van
www.vvharkstede.nl geplaatst.
Kosten hiervoor zijn € 100,- per logo per jaar.

Hoofdveld

Boven de dug outs

250 cm x 60 cm
500 cm x 60 cm
1000 cm x 60 cm
250 cm x 60 cm

€ 150,- / jaar
€ 275,- / jaar
€ 500,- / jaar
€ 250,- / jaar

3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar

Wedstrijdbal

Per competitiewedstrijd

€ 50

1x

**
Prominente locaties

(entree sportpark / kleedlokalen / kleedkamers) in overleg!

** Aanmaakkosten van reclameborden zijn voor rekening van vv Harkstede, de club plaatst de
borden op de afgesproken plaats met toestemming van de sponsor! De borden zijn eigendom van
de vereniging.





U wordt lid van onze sponsorclub
Uw logo komt op een reclamebord op de afgesproken plek
Vermelding van de merknaam op onze Club-TV

Vriend van vv Harkstede



Uw naam komt op een speciaal bord die in de kantine hangt.
Vriend van vv Harkstede bent u voor € 50,- per jaar.

Toernooi sponsor vv Harkstede




Uw naam wordt verbonden aan het jeugdtoernooi
Dit toernooi is in mei / juni en uw naam zal op iedere prijsbeker staan
Ieder team krijgt een teamfoto inclusief uw logo



Kostprijs in overleg met de sponsorcommissie
Optimaal sponsor resultaat

sponsor
Uw bedrijf kan een actie plaatsen in de facebook community van vv
Harkstede (+/- 350 leden). Deze actie wordt bijvoorbeeld 2x geplaatst.
Kosten voor facebook actie is € 75,-.

Om het optimale uit uw sponsoring te halen is een combinatie van de
aangeboden sponsormogelijkheden de beste oplossing. Graag gaat
de sponsorcommissie met u in gesprek. Geïnteresseerd in
sponsoring? Mail ons dan

sponsor@vvharkstede.nl

