
V.V. ENTER VOORUIT

SPONSORPAKKETTEN

Goud Sponsor

Zilver Sponsor

Twee toegangspassen, geldig voor alle thuiswedstrijden van Enter Vooruit 1
Entree bestuurs- / businessruimte bij alle thuiswedstrijden van Enter Vooruit 1
Mogelijkheid meenemen introducees
Twee reclameborden rond het hoofdveld
Advertentie klasse A in clubblad De Werf
Mogelijkheid roulerend programma ‘Sponsor in beeld’ in clubblad De Werf
Jaarlijks een “Sponsor van de week’ vermelding in alle media-uitingen van Enter Vooruit
Logo vermelding op sponsorzuil A-locatie
Logo vermelding in het programmaboekje bij alle thuiswedstrijden
Logo vermelding op briefpapier Enter Vooruit
Logo vermelding op sponsorbanner in de bestuurskamer en op het TV-circuit
Link op website www.entervooruit.nl
Uitnodiging sponsor- en relatieavonden
Mailing voorafgaand aan alle thuiswedstrijden

Kosten: € 1.000,00 per jaar exclusief BTW.

Twee toegangspassen, geldig voor alle thuiswedstrijden van Enter Vooruit 1
Entree bestuurs- / businessruimte bij alle thuiswedstrijden van Enter Vooruit 1
Mogelijkheid meenemen introducees
Reclamebord rond het hoofdveld
Advertentie klasse B in clubblad De Werf
Logo vermelding op sponsorzuil B-locatie
Logo vermelding in het programmaboekje bij alle thuiswedstrijden
Link op website www.entervooruit.nl
Uitnodiging sponsor- en relatieavonden
Mailing voorafgaand aan alle thuiswedstrijden

Kosten: € 650,00 per jaar exclusief BTW.

contact
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW sponsor@entervooruit.nl



V.V. ENTER VOORUIT

SPONSORPAKKETTEN

Reclamebord

Kleding

a) Hoofdveld
Een reclamebord met de afmetingen 305 x 65 cm kost € 125,00 per jaar exclusief BTW. Voor de eenmalige 
aanmaakkosten betaalt u € 139,00 exclusief BTW. Tevens ontvangt u het clubblad De Werf.

b) Veld 4 – Kunstgras
In overleg zijn er nog enkele mogelijkheden om uw bedrijfslogo een prominentere positie te geven en 
daarmee een extra waarde van uw investering te realiseren.

contact
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW 

Enter Vooruit heeft een eigentijds tenue waarmee eenheid op de velden gewaarborgd is. Dit tenue wordt 
per periode van 4 jaar vernieuwd met mogelijkheden voor sponsoren. De bijkomende kleding en tassen 
worden periodiek met een vaste lijn gekozen om de eenheid en herkenning van EV-leden uit te dragen.

a) Shirtsponsoring voor teams, met uitzondering van EV1, voor een periode van 4 jaar.
Onderstaande kosten zijn éénmalige kosten exclusief drukkosten.
• Elftallen senioren:  totale kosten € 650,00 exclusief BTW
• Elftallen junioren: totale kosten € 550,00 exclusief BTW
• 7-tallen jeugd: totale kosten € 350,00 exclusief BTW
• 7-tallen 35+ team: totale kosten € 450,00 exclusief BTW

In het voetbalseizoen 2021/2022 zullen weer nieuwe tenues worden uitgegeven.

b) Sponsoring van tassen, jassen, shirts voor teams en commissies is mogelijk in direct overleg met het 
desbetreffende team of commissie. 

Advertentie
Het hernieuwde en altijd boeiende clubblad De Werf heeft 4 uitgaven per jaar en wordt verspreid met een 
oplage van nagenoeg 1000 stuks.

De kosten voor een advertentie:
Klasse A (1/8 pagina):  Kosten bedragen € 120,00 per jaar
Klasse B (1/16 pagina): Kosten bedragen € 60,00 per jaar

Speciale advertenties op bijzondere plaatsen (bijvoorbeeld binnenzijde omslag, achterpagina e.d.) op 
aanvraag. 

sponsor@entervooruit.nl



V.V. ENTER VOORUIT

SPONSORPAKKETTEN

Wedstrijdbal

Vrienden van EV

Voor alle thuiswedstrijden van het eerste elftal van Enter Vooruit worden de wedstrijdballen aangeboden 
door sponsoren.
De balsponsor wordt nadrukkelijk vermeld in het programmaboekje dat wordt uitgereikt aan de 
toeschouwers. Voor aanvang van de wedstrijd worden de balsponsoren door de ‘stadionspeaker’ genoemd.
Kosten voor een wedstrijdbal zijn: € 75,00 exclusief BTW. 

contact
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW 

De stichting “Vrienden van Enter Vooruit’ is in het leven geroepen om een kostendekkende begroting van 
de jeugdopleiding en clubblad “De Werf’ mogelijk te maken.

De kosten om een vriend van EV te worden bedragen € 45,00 per jaar. Geen BTW.

Overige
Gedurende het jaar worden er meerdere activiteiten georganiseerd waaraan een sponsor zijn naam kan 
verbinden. Te denken valt aan:

Diverse toernooien
Jeugdclinics
De jaarlijkse familiedag
Activiteiten van de WAC (winter activiteiten commissie)
Jeugkamp
Etc. 

Graag bespreken wij met u de diverse mogelijkheden.

sponsor@entervooruit.nl


