Sponsormogelijkheden
v.v. Enter Vooruit
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Correspondentie
Sportpark ‘De Werf’
Sportlaan 2
Postbus 16
7468 ZA Enter
0547-381663

Internet
info@entervooruit.nl (email)
www.entervooruit.nl (website)

Lay-out
Ben Pluimers en Jeroen Brunnenkreef.

Foto’s
www.henkpluimers.nl
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Inleiding
Enter Vooruit is een vereniging met ruim 700 leden. Een pure amateurvereniging die
als doelstelling heeft om met zelf opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau
te presteren, een klimaat te scheppen waarin iedereen zich thuis voelt en waarbij de
belangrijkste pijlers, ‘saamhorigheid en zelfwerkzaamheid’, gehandhaafd blijven.
Om deze doelstelling te realiseren is een professioneel plan van aanpak nodig,
waar de jeugdopleiding een belangrijke plaats in neemt. Hierdoor wordt een goed
draagvlak verkregen, waardoor de doorstroming vanuit de jeugd naar de selectieelftallen op een verantwoorde wijze plaatsvindt.
Aan de verwezenlijking van deze doelstelling hangt uiteraard een prijskaartje. Onze
eigen financiële middelen zijn hiervoor ontoereikend, waardoor wij genoodzaakt
zijn naar andere bronnen van inkomsten te zoeken. Wij hebben daarom ons
sponsorbeleid kritisch bekeken en de diverse mogelijkheden voor u als (toekomstig)
sponsor op een rijtje gezet en verwerkt tot ‘sponsorpakketten’. U treft ze aan in deze
uitgave.
Wij durven deze pakketten bij u aan te bevelen in de wetenschap dat ook u hierdoor
een grotere naamsbekendheid kunt verkrijgen.
Immers:
- De schrijvende, lokale en regionale media is regelmatig aanwezig bij
thuiswedstrijden van ons eerste elftal.
- Af en toe zijn Radio- en TV-Oost ook te gast
- Rondom de wedstrijden worden diverse activiteiten voor onze sponsoren
georganiseerd
- Uiteraard bent u bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal van harte uitgenodigd
om die te bezoeken
Wij stellen het op prijs met u van gedachten te wisselen over de mogelijkheden die
wij verderop in deze brochure aan u voorstellen.
De sponsorcommissie
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Hoofdsponsor
Hoofdsponsor voor een periode van minimaal 3 jaar.
Kosten per jaar in overleg met de sponsorcommissie.
De hoofdsponsor heeft recht op:
- Naam/logo op voorzijde shirts, trainingspakken en wedstrijdtassen spelers eerste
elftal en op jacks van de begeleiding
- Een paginagrote advertentie in het clubblad “De Werf”
- Vermelding naam/logo bij ingang hoofdveld
- Reclameborden rond het hoofdveld
- Ruimte op affiches/aanplakbiljetten
- Naamsvermelding op briefpapier v.v. Enter Vooruit
- Naam/logo op infokrant bij thuiswedstrijden eerste elftal
- Naam/logo op de televisie in het clubgebouw
- Vermelding naam en logo en mogelijkheid doorlink op website www.entervooruit.nl
- Vermelding naam/logo op zuil A-locatie
- Bedrijfsvlag bij wedstrijden en andere evenementen
- Mogelijkheid tot personeelswerving via prikbord in hal clubgebouw
- Mogelijkheid tot product- en bedrijfspresentatie via vitrine in hal clubgebouw
- 6 vrijkaarten per wedstrijd van het eerste elftal, ten behoeve van eigen relaties
- Gast in de bestuurskamer
- Gast op sponsor- en relatieavonden
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Subsponsor
Subsponsor voor een periode van minimaal 3 jaar.
Kosten: € 1000,00 per jaar (exclusief B.T.W.).
De subsponsor heeft recht op:
- 2 reclameborden rond het hoofdveld
- Advertentie in clubblad “De Werf”
- Naam/logo op zuil A-locatie
- Naam/logo in infokrant bij thuiswedstrijden eerste elftal
- Logo op briefpapier
- Naam/logo op de televisie in het clubgebouw
- Vermelding naam en logo en mogelijkheid doorlink op website www.entervooruit.nl
- Mogelijkheid tot product- en bedrijfspresentatie via vitrine in hal clubgebouw
- Gast in de bestuurskamer
- Gast op sponsor- en relatieavonden
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Co-sponsor
Co-sponsor voor een periode van minimaal 3 jaar.
Kosten: € 650,00 per jaar (exclusief B.T.W.).
De co-sponsor heeft recht op:
- Reclamebord rond het hoofdveld
- Advertentie in clubblad “De Werf”
- Naam/logo in infokrant bij thuiswedstrijden eerste elftal
- Naam/logo op de televisie in het clubgebouw
- Vermelding naam en logo en mogelijkheid doorlink op website www.entervooruit.nl
- Mogelijkheid tot product- en bedrijfspresentatie via vitrine in hal clubgebouw
- Naam/logo op zuil B-locatie
- Gast in de bestuurskamer
- Gast op sponsor- en relatieavonden
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Reclamebord
Uw eigen tekst met bedrijfslogo wordt op professionele wijze op een bord van 305
x 65 cm afgedrukt en vervolgens opgehangen rondom het hoofdveld. De kosten
bedragen voor het eerste jaar: € 250,00. (excl. B.T.W. maar inclusief het gereedmaken
van het bord).
De daaropvolgende jaren zijn de kosten € 115,00 per jaar exclusief B.T.W., voor een
periode van minimaal 3 jaar.
U ontvangt tevens periodiek de editie van het clubblad “De Werf”.
U kunt op elk gewenst moment met de bordreclame beginnen.

Wedstrijdbal
Bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal heeft u de mogelijkheid om een
wedstrijdbal aan te bieden. De kosten bedragen € 90,00 (exclusief B.T.W.).
Voorafgaand aan de wedstrijd wordt een infokrant verstrekt aan alle toeschouwers.
Aan de binnenzijde van de omslag worden alle “balsponsoren” van het betreffende
seizoen in kleur vermeld.
Bij de wedstrijd waar met de door u aangeboden bal wordt gespeeld, wordt in deze
infokrant uw bedrijfsnaam in een speciaal kader nogmaals vermeld en wordt uw
bedrijfsnaam ook voor aanvang van de wedstrijd via de speaker omgeroepen. Voor
aanvang, in de rust en na afloop van de wedstrijd wordt u als gast ontvangen in de
bestuurskamer.

Kleding
De mogelijkheid tot sponsoring van kleding wordt door de betreffende teams zelf
georganiseerd. Enter Vooruit heeft gekozen voor een identiek wedstrijdtenue, met
variabele reclamemogelijkheden. Daarnaast zijn er voor sponsoren mogelijkheden
voor het aanbieden van tassen, jassen, warmloopshirts,... etc.
Heeft u belangstelling hiervoor of vragen hierover, dan adviseren wij u graag.
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Clubblad
Een door u aan te leveren advertentie wordt geplaatst in clubblad “De Werf”.
Het clubblad verschijnt gemiddeld 4 keer per jaar met een oplage van ruim 800 stuks.
Kosten advertentie Klasse A: € 120,00 per jaar (€ 30,00 per editie)
Kosten advertentie Klasse B: € 60,00 per jaar (€ 15,00 per editie)
Informatie over advertentiekosten op speciale pagina’s, bijv. binnenzijde omslag,
achterzijde etc. is op aanvraag verkrijgbaar.
Het mailadres van het clubblad is: clubblad@entervooruit.nl.

Vrienden van EV
U kunt lid worden van de “Vrienden van Enter Vooruit”. De kosten hiervoor bedragen € 45,00 per jaar. Het bedrag wordt voor het grootste deel dat de “Vrienden van
Enter Vooruit” jaarlijks doneert gebruikt voor de kosten van de jeugdopleiding en de
uitgave van het clubblad “De Werf”.

Overige activiteiten
Bij sponsoring van overige activiteiten denken wij aan toernooien, jeugdclinics, de
jaarlijkse familiedag, etc. De mogelijkheid bestaat om uw bedrijf aan één van deze
activiteiten te verbinden. Wij adviseren u hierbij graag
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MEER INFORMATIE OVER DE LEDEN VAN DE
SPONSORCOMMISSIE EN CONTACTINFO VINDT U OP
WWW.ENTERVOORUIT.NL

