Opvallend scoren

Met een sponsorpakket

van V.V. Barneveld!

meer dan een voetbalclub,
waar iedereen trots op is!

De oudste voetbalclub
van Barneveld

Een vereniging waar je
je snel thuis voelt

Maatschappelijk
betrokken familieclub

Uw bijdrage gaat naar
de hele vereniging

In de jaren dertig van de twintigste eeuw bloeit het

Of je nu een balletje wilt trappen met vrienden

Binnen de lijnen willen we allemaal winnen. En als

v.v. Barneveld vindt het belangrijk dat iedereen

voetbal in Nederland op. Oranje plaats zich in 1934

of droomt van de absolute top: bij v.v. Barneveld

we het gras ruiken, gaan we voor elke bal. Maar

kan meedoen en dat de drempel om te sporten

zelfs voor het eerst voor het wereldkampioenschap.

bieden we iedereen de kans om op een passend

bij v.v. Barneveld telt er meer dan de drie punten.

zo laag mogelijk is. Dat is alleen mogelijk dankzij

Ook in Barneveld wint de sport aan populariteit,

niveau te voetballen. Met selectieteams,

Sporten is ook vrienden maken, leren omgaan met

tientallen betrokken lokale bedrijven die ons

merken voetbalvereniging De Schaffelaar en ‘het

recreatieteams, een dameselftal, een jeugd G-team,

tegenslagen en je samen inzetten voor iets wat

steunen. We verwelkomen ook jou graag als

toen nog Barneveldse’ VVOP. In 1936 slaan zij de

junioren- en pupillenteams en kuikenvoetbal voor

groter is dan jezelf. Dat stimuleren we volop. We

sponsor. Daarbij zijn we eerlijk: we bieden je geen

handen inéén om één sterke club te vormen: v.v.

de allerjongsten zijn we een complete vereniging.

organiseren bijvoorbeeld tal van leuke activiteiten

businessclub, netwerkavonden of uitjes met

Barneveld is geboren. We stonden dus aan de wieg

Maar niet zo groot dat we elkaar niet meer

voor jong en oud, zetten samen onze schouders

bekende voetballers. Daar staat tegenover dat je bij

van het Barneveldse voetbal. En waren ook later

kennen, je lang moet wachten voor je lid kunt

onder het vrijwilligerswerk en zoeken steeds naar

v.v. Barneveld een vereniging sponsort en niet de

vaak de eerste: met damesvoetbal, met G-voetbal.

worden of verdwaalt op zoek naar de velden of de

mogelijkheden om iedereen mee te laten doen.

linksback van buitenaf die voor een riante beloning

Het tekent onze club. Altijd voorop en met oog voor

kleedkamers. Je voelt je bij ons snel thuis. Dat is de

Zo trainen de Maluku Oldstars Barneveld wekelijks

de hoofdmacht komt versterken. Bovendien

de samenleving!

kracht van v.v. Barneveld!

op onze accomodatie met walking football, bieden

bieden we als dank voor jouw maatschappelijke

we kinderen met een beperking elke week de

betrokkenheid – naast een plek op één van onze

tijd van hun leven en organiseren we jaarlijks het

shirts of reclameborden – ook de mogelijkheid

schoolvoetbaltoernooi.

om onze accommodatie te gebruiken voor
bijvoorbeeld teambuilding, een sporttoernooi
voor jouw medewerkers of besprekingen in onze
recreatieruimte. We zoeken graag samen met jou
naar een win-winsituatie!

500+
Leden

20+
teams

meer dan een voetbalclub, waar iedereen trots op is!

Welke sponsoring
past bij uw bedrijf?

Een greep uit de
mogelijkheden

Of je nu als zzp’er het team van uw

 Diverse sponsorpakketten:

zoon of dochter wilt sponsoren of als

 Hoofdsponsor

landelijke speler de bekendheid in

 Topsponsor

de regio wilt vergroten; v.v. Barneveld

 Subsponsor

biedt voor ieder bedrijf passende
sponsormogelijkheden. Ook staan
we open voor nieuwe vormen van

 Vrienden van V.V. Barneveld
 Vermelding bij wedstrijdaankondiging in de Barneveldse Krant

sponsoring. Zullen we een keer samen

 Reclamebord of -doek langs het veld

een kop koffie drinken om te kijken

 Reclame op schermen in de kantine

wat bij uw bedrijf past? Je kunt een

 De sponsoring van een wedstrijdbal

afspraak maken via pr@vvbarneveld.nl

 Teamsponsoring (wedstrijdtenues)

Sponsormogelijkheden
Hoofdsponsor

topsponsor

Hoofd

Top

sponsor

 Naamsvermelding op shirt boven het

 Naamsvermelding op het tenue van
het 1e elftal

van het 1e elftal

(op mouw van shirt)

langs het hoofdveld (zichtbaar bij
aankomst sportpark) en langs het
kunstgrasveld

 Plaatsing van twee reclameborden
langs hoofdveld

 Wedstrijdbal
 Reclameplaatsing op het
plasmascherm in het clubhuis

 Naamsvermelding (groot) op
het wedstrijdprogramma in de
Barneveldse krant

 Banner op de website
www.vvbarneveld.nl

 Plaatsing van een reclamebord langs
het hoofdveld

 Plaatsing één reclamedoek groot
langs het kunstgrasveld

 Wedstrijdbal
 Reclameplaatsing op het
plasmascherm in het clubhuis

 Naamsvermelding (klein) op

vriend van v.v.b.

sub

sponsor

rugnummer en op presentatiepakken

 Plaatsing van twee grote doeken;

Subsponsor

sponsor

 Naamsvermelding op de broekjes van
het 1e elftal

 Plaatsing van een reclamebord langs
het hoofdveld

 Wedstrijdbal
 Reclameplaatsing op het
plasmascherm in het clubhuis

 Banner op de website
www.vvbarneveld.nl

 Mogelijkheid om uw bedrijf te

 Lot voor shirtsponsorschap 1e elftal
 Plaatsing van reclamedoek groot
langs het kunstgrasveld

 Wedstrijdbal
 Reclameplaatsing op het
plasmascherm in het clubhuis

 Banner op de website
www.vvbarneveld.nl

 Mogelijkheid om uw bedrijf te
promoten binnen onze accommodatie

promoten binnen onze accommodatie

het wedstrijdprogramma in de
Barneveldse krant

 Banner op de website
www.vvbarneveld.nl

 Mogelijkheid om uw bedrijf te
promoten binnen onze accommodatie

 Mogelijkheid om uw bedrijf te
promoten binnen onze accommodatie

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Contractduur 3 jaar

Contractduur 3 jaar

Contractduur 3 jaar

Contractduur 3 jaar

Sponsormogelijkheden
reclaMeBOrd 244 x
60 cM Bij hOOfdveld

wedstrijd
aankOndiging in de
Barneveldse krant

Sportveldreclame op het sportpark van
v.v. Barneveld is een goedkope en

Plaats uw logo het hele seizoen bij

doeltreffende manier van reclame

de wedstrijdaankondiging van alle

voeren. Langs het hoofdveld hangt uw

thuiswedstrijden van het eerste elftal.

reclame perfect in het zicht tijdens

De Barneveldse krant komt op donderdag

wedstrijden van het eerste elftal, maar

uit en wordt huis aan huis verspreid.

ook tijdens andere evenementen, zoals

Dit levert u naamsbekendheid op in de

het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi,

regio Barneveld en u steunt hiermee

jaarlijkse andere toernooien en als wij

de vereniging.

gastheer zijn van o.a. KNVB-actviteiten.

Prijs op aanvraag

Teamsponsoring

Prijs op aanvraag

*

Per seizoen | Contractduur 1 jaar

Per seizoen | Contractduur 3 jaar

Wedstrijdbal

Reclamedoek bij
kunstgrasveld

De gesponsorde wedstrijdbal zal in het
clubhuis worden opgehangen inclusief een

Het te sponsoren wedstrijdtenue wordt

Wedstrijdkleding
junioren (JO14 t/m JO19)

groot

klein

naambord met uw bedrijfslogo

voorzien van de reclametekst die de

Wedstrijdkleding bestaande uit:

500 x 100 cm

250 x 60 cm

/ naamsvermelding.

sponsor wenst.

v.v. Barneveld is een goedkope en doel-

Prijs op aanvraag

 De kleding wordt na de contractperiode

treffende manier van reclame voeren.

Per bal

 16x Hummel Everton shirt
 16x Hummel Burnley broekje
 16x Stanno Uni sokken
 1x Hummel Unity keeper set
 1x Stanno High Impact keepersokken
 Bedrukking v.v. Barneveld logo op de borst
 Bedrukking logo sponsor
 17x rugnummer

Sportveldreclame op het sportpark van

eigendom van de vereniging

 Prijzen van de wedstrijdkleding zijn op

Langs het kunstgrasveld hangt uw reclame

aanvraag

perfect in het zicht tijdens wedstrijden
en trainingen, maar ook tijdens andere

Lot voor shirtsponsorschap
eerste elftal

evenementen, zoals het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi, jaarlijkse andere
toernooien en als wij gastheer zijn van

Contractduur 3 jaar
Er dient rekening te worden gehouden met
de door de KNVB aangegeven voorwaarden.

Elk jaar organiseren wij een verloting voor

o.a. KNVB-activiteiten.

het shirtsponsorschap van het eerste elftal.
groot

Door een lot te kopen maakt u kans om

*

Prijs op aanvraag
Per seizoen

Contractduur 3 jaar

voor één seizoen de shirtsponsor van het
eerste elftal te zijn. Dit levert natuurlijk veel
naamsbekendheid op, omdat het eerste

Wedstrijdkleding bestaande uit:

elftal regelmatig met mooie foto`s in de

 10x Hummel Everton shirt
 10x Hummel Burnley broekje
 10x Stanno Uni sokken
 1x Hummel Unity keeper set
 1x Stanno High Impact keepersokken
 Bedrukking v.v. Barneveld logo op de borst
 Bedrukking logo sponsor
 11x rugnummer

krant staat en hierbij uw logo
te zien zal zijn.
* Deze bedragen zijn exclusief aanmaakkosten. Het reclamebord / reclamedoek
wordt door de sponsor aangeleverd en blijft
uw eigendom.

Wedstrijdkleding
pupillen (J08 t/m JO12)

Prijs op aanvraag
Per lot

Wedstrijdkleding
senioren

Wedstrijdkleding bestaande uit:

 16x Hummel Everton shirt
 16x Hummel Burnley broekje
 16x Stanno Uni sokken
 1x Hummel Unity keeper set
 1x Stanno High Impact keepersokken
 Bedrukking v.v. Barneveld logo op de borst
 Bedrukking logo sponsor
 17x rugnummer

meer dan een voetbalclub,
waar iedereen trots op is!

Word ook
sponsor van
v.v. barneveld!
Neem contact op, mail naar

pr@vvbarneveld.nl

Sportpark ‘t Nieuwe Oost
Thorbeckelaan 111, 3771 ED Barneveld



(0342) 421 792

 pr@vvbarneveld.nl

www.vvbarneveld.nl

Follow us
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