
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

SPONSOR 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met onze volleybal club waarbij meer dan 100 actieve leden aangesloten zijn komen we 
door geheel West-Vlaanderen in actie. Er worden tussen begin september en eind april 
ieder weekend wel ergens wedstrijden gespeeld door onze teams. 11 verschillende teams, 
bestaande uit volwassen speelsters, tot jeugd vanaf 8 jaar werken hun eigen competitie af.  
 
Om dit allemaal in goede banen leiden, de velden ter beschikking te stellen, de 
scheidsrechters en trainers een vergoeding te geven en de uitrusting te verzorgen 
organiseren we zelf een aantal activiteiten, zoals ons groot internationaal 
volleybaltornooi. Echter, sponsoring is niet meer weg te denken in de sport, en dus ook 
niet meer in de volleybalwereld. 
 
Daarom is V.Z.W. VOLLEY DE HAAN op zoek om samen te werken met uw bedrijf, uw zaak, 
uw plaatselijke handel of u als particulier, via sponsoring. Wij zorgen voor een gedeelte 
van uw publiciteit, u helpt ons de club verder uit te bouwen.  
 
U kan ons sponsoren op verschillende manier:  
 
Kledijreclame: 
 
Dames provinciaal (2de en 4de): 

Shirt:   Voorzijde:  Groot: 400€ 
    Voorzijde:  Klein 200€ 
    Achterzijde:  Groot: 400€ 
    Achterzijde:  Klein: 200€ 

Broekje:   Achterzijde:   300€ 
    Bil    200€ 
Jeugd:  

Shirt:   Voorzijde:   Groot: 300€ 
    Achterzijde:  Groot 300€ 

Broekje:  Achterzijde:    250€ 
Bestuur, Trainers, scheidsrechters en medewerkers (12 pers): 

Shirt en trainingsjas:  Voorzijde:  Groot: 400€ 
    Voorzijde:  Klein 200€ 
    Achterzijde:  Groot: 400€ 
    Achterzijde:  Klein: 200€ 

 
Iedere sponsor van kledingreclame wordt ook automatisch opgenomen als sponsor op de 
site van Volley De Haan en wordt regelmatig vermeld in het weekendblaadje die bij iedere 
thuiswedstrijd van de provinciale ploegen wordt opgemaakt.  
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Bordreclame: 
 
Sponsorbord: 150€. 
Dit bord wordt bij alle thuiswedstrijden geplaatst op een zichtbare plaats voor het publiek. 
Ook zij krijgen hun logo en linkadres op de site van Volley De Haan vermeld 
 
Websitereclame: 
 
Logo + link naar eigen website op de site van Volley De Haan: 100€ 
 
Schenking wedstrijdbal: 
 

o Iedereen kan een wedstrijdbal schenken bij een wedstrijd van jeugd of 2de 
provinciale. De schenker wordt uitgenodigd en mag de opslag geven, terwijl 
hij of zijn bedrijf afgeroepen wordt door de omroeper: Zijn naam of dit van 
zijn bedrijf wordt ook vermeld op het weekendblaadje en op onze Facebook 
pagina.  
Kostprijs 75€. (50€ voor een bal van de allerkleinsten in competitie) 

 
Ieder sponsorcontract, behalve het schenken van de wedstrijdbal, is geldig voor een 
periode van 3 jaar. Dus voor een éénmalige schenking, ontvangt u 3 jaar reclame van ons.  
 
Moest U geïnteresseerd zijn in ons voorstel, kunt U bij de voorzitter Eric Van den Broucke 
(tel. 059/235452), of de secretaris Koen Desendere (tel. 059/237112) of via het emailadres 
info@volleydehaan.be terecht voor nadere inlichtingen. 
 
Bedankt voor uw interesse, 
 
Het bestuur.  


