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voorwoord
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SVL is een omni-sportvereniging die onderdak biedt

De volleybalvereniging is voor de financiering van haar

aan de afdelingen voetbal, tennis, gymnastiek, badmin-

activiteiten en onderhoud van het sportpark mede-af-

ton en vanaf juli ook volleybal! SVL is een gezellige en

hankelijk van de inkomsten van sponsorgelden. Daartoe

sportieve vereniging voor jong en oud met 300+ leden.

zijn er voor particuliere en zakelijke relaties een aantal

Een vereniging die wordt gekenmerkt door haar open

mogelijkheden om de club te ondersteunen, wij kunnen

karakter en waar respect voor de ander nog steeds als

u garanderen dat uw bijdrage volledig ten goede komt

een groot goed wordt beschouwd. Onze vereniging

van SVL Volleybal.

staat regionaal bekend om zijn sportiviteit en gezelligheid. Kortom, een vereniging waar je je thuis voelt.

In deze brochure treft u de opties waarmee u onze vereniging financieel kunt steunen en zelf ‘exposure’ kunt

SVL VOLLEYBAL

creëren.

De afdeling volleybal richt zich op senioren en bestaat
momenteel uit twee dames competitieteams, waar (bij
genoeg animo) ook een recreanten/beginners team bij

een vereniging waar

komt. Vanaf september 2020 start SVL Volleybal met
twee damesteams in de Nevobo competitie. SVL Dames

je je thuis voelt!

1 komt uit in de 3e klasse en speelt thuiswedstrijden op
vrijdagavond om 20.30 uur. SVL Dames 2 komt uit in de
4e klasse en speelt thuiswedstrijden op zaterdagmiddag om 16.00 uur.
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sponsoropties
Er zijn verschillende sponsoropties opgesteld namelijk
pakket ‘Block’, ‘Pass’, ‘Set-up’ en ‘Smash’ - hoofdspon-

SPONSOROPTIES

BIJDRAGE

WAT U TERUGKRIJGT

sor. In de tabel kunt u zien wat de kosten zijn en wat
daarvoor terugkrijgt. Op de volgende pagina’s zijn deze

‘Block’

€ 75,-

Lid sponsorclub SVL Volleybal
+ Vermelding op de website & Social Media

‘Pass’

€ 150,-

Lid sponsorclub SVL Volleybal
+ Vermelding op de website & Social Media
+ Vermelding stoepbord

€ 300,-

Lid sponsorclub SVL Volleybal
+ Vermelding op de website & Social Media
+ Vermelding stoepbord
+ Plaatsen van een reclamebord in de zaal

> € 500,-

Lid sponsorclub SVL Volleybal
+ Vermelding op de website & Social Media
+ Vermelding stoepbord
+ Plaatsen van een reclamebord in de zaal
+ Bedrijfsnaam/logo op het wedstrijdtenue

opties uitgewerkt. Passen geen van deze opties u? Wij
willen graag met u kijken naar een voorstel op maat,
neem contact op met sponsoring@svl-volleybal.nl.

‘Set-up’

‘Smash’
Hoofdsponsor
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specificatie sponsor opties
01. LID SPONSORCLUB SVL VOLLEYBAL

03. STOEPBORD

Als lid van de sponsorclub van SVL Volleybal heeft u de

Bij aanvang van de thuiswedstrijden plaatsen we buiten

mogelijkheid om te netwerken met andere sponsoren

bij de deur een stoepbord met informatie voor de spe-

tijdens een door SVL Volleybal georganiseerde avond/

lende teams. Langs dit bord lopen alle aanwezigen van

middag. Tijdens deze avond/middag zorgt SVL Volleybal

het sportpark van SVL.

voor hapjes en drankjes die u kunt nuttigen. Dit kan in
combinatie worden georganiseerd met een wedstrijd

04. RECLAMEBORD

van de competitieteams.

Een reclamebord in de sporthal zorgt voor exposure
voor uw bedrijf. De sporthal wordt niet alleen bezocht

02. VERMELDING OP SVL-WEBSITE (INCL. LINK)

door de leden van SVL Volleybal maar ook bij alle (an-

EN SOCIAL MEDIA

dere) bezoekers van de sporthal. De competitiegerichte

www.svl-omni.nl is de eigen site van SVL, hier kunnen

sporten, spelende op vrijdagavond en zaterdagmid-

alle leden het programma, activiteiten, het laatste

dag trekken veel verschillende toeschouwers naar het

nieuws en dergelijke bekijken. Op de website onder het

sportpak vanuit de hele gemeente en daarbuiten. Ook

kopje ‘sponsors’ zijn alle sponsoren (incl. link naar de

zenden wij via Youtube de thuiswedstrijden uit middels

bedrijfspagina) vermeld. De hoofdsponsors zijn zicht-

een livestream. De wedstrijden worden vanuit huis ook

baar op de gehele site, deze worden afgewisseld via een

goed bekeken en zorgen zo ook voor extra exposure!

banner in het scherm.
Het reclamebord, voorzien van uw bedrijfsgegevens en
Ook zijn we actief op Facebook & Instagram waar we

bijvoorbeeld logo, wordt aan de muur in de sporthal

regelmatig onze sponsoren benoemen.

bevestigd. Hier worden alle thuiswedstrijden van de
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05. BEDRIJFSNAAM/LOGO OP TENUE

competitieteams gespeeld.

In overleg wordt uw logo op het wedstrijdtenue geBij de plaatsing van een reclamebord bestaan er voor u

plaatst (bv. shirt, broekje, sweater). Tijdens de weke-

twee mogelijkheden:

lijkse wedstrijden van de competitieteams worden de
wedstrijdtenue ’s gedragen door alle competitieleden.

1. Het reclamebord wordt door uzelf aangeleverd.

De wedstrijden vinden plaatst in regio West – Utrecht

SVL Volleybal draagt zorg voor de plaatsing van het

en omstreken. Deze sponsoren zullen ook als zodanig

bord langs/in de sporthal. Wanneer u zelf het bord

vermeld worden op de svl-omni website.

aanlevert kunt u de specificaties voor het bord opvragen via sponsoring@svl-volleybal.nl.
2. Het reclamebord wordt door de leverancier van
SVL Volleybal aangeleverd.
Na aanlevering van een zgn. EPS-bestand stelt onze
leverancier, uiteraard in overleg met u, de lay-out
van het reclamebord vast. De eenmalige kosten
hieraan verbonden zijn, afhankelijk van uw wensen,
bij benadering €125,-. Deze komen bovenop het
sponsorbedrag van uw pakket. Dit betreft het maken van het bord plus de opmaak hiervan (in overleg
met u).
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contact informatie
elke sponsor draagt

Bij elk van de genoemde sponsormogelijkheden wordt
er een overeenkomst tussen u en de volleybalvereniging

bij aan het mooie spel

SVL opgemaakt. Voor nadere informatie met betrekking

van volleybal bij SVL!

tot de mogelijkheden, voorwaarden en pro-forma overeenkomsten kunt u contact opnemen met de Sponsorcommissie door een e-mail te sturen naar:
sponsoring@svl-volleybal.nl.
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