
VOETBAL VERENIGING GELUKVOGELS ZWIJNDRECHT

SPONSORBROCHURE

MAAK SAMEN MET UW CLUB AMBITIES WAAR



DIT IS V.V.G.Z
Rood en blauw. Het zijn de kleuren van Voetbal 

Vereniging Gelukvogels Zwijndrecht. Een vereniging 
met een rijke historie die teruggaat tot 1930. Anno 2018 
bruist V.V.G.Z. als nooit tevoren. Met het sportpark in 
het boomrijke Noordpark als markant thuishonk. De 
8 seniorenteams en 31 jeugdteams spelen er hun 
thuiswedstrijden. Voetballers beleven er hun sportieve 
hoogtepunten. De leden van V.V.G.Z. hebben er vooral 
veel plezier. Op het veld, langs het veld, in de kantine. 
Maar vooral met elkaar. Het plezier van de leden, 
de inzet van de vrijwilligers, de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de vereniging, de bijdragen 
van de sponsors. V.V.G.Z. Samen. Dat is waar het om 
draait bij V.V.G.Z. Bij de Vogels is alles één.
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ZET SAMEN MET V.V.G.Z. 
DE STAP NAAR DE TOEKOMST 

Noteer alvast in uw agenda:14 juni 2020. Dit is de dag waarop V.V.G.Z negentig jaar bestaat. 
Genoeg reden om stil te staan bij de historie van onze club, maar we richten onze blik ook 
op de toekomst. Sterker nog, dat doen we nu al. Willen wij groeien, dan is sponsoring van 
levensbelang. Daarbij hebben we hulp nodig. Uw hulp. Alle kleine en grote beetjes helpen. 
Investeer nu in onze mooie club en draag bij aan een nóg betere toekomst. 

WAT LEVERT SPONSORING BIJ V.V.G.Z. U EIGENLIJK OP?
Uw bedrijfsnaam op het shirt van een jeugdteam. Een reclamebord aan het hoofdveld.  
Exposure op de jaarlijkse Ladies Night. Natuurlijk sponsort u V.V.G.Z. omdat het uw cluppie is. 
Omdat de liefde heel diep zit. Maar wat ziet u terug van uw sponsorbijdrage? U wilt resultaat zien. 
Het liefst morgen nog. En dat resultaat komt er. Uw bedrijfsnaam gonst rond op het sportpark. 
Een teamfoto hier, een krantenartikel daar. Aandacht op de website. Netwerken in  
de Businessclub. U bent in beeld. Als bedrijf, als sponsor, als persoon, als V.V.G.Z.-er.     

WELKE SPONSORVORM PAST BIJ U?
Heeft u een sponsorbudget? Bij VVGZ bepaalt u zelf op welk niveau u sponsort. Er zijn  
meerdere sponsorvormen. Van kledingsponsor tot hoofdsponsor. Van reclamebordsponsor  
tot Businessclublid. Wat het ook wordt, VVGZ waardeert uw bijdrage.  

ZIEN WE U STRAKS IN ONZE BUSINESSCLUB?
Dit is uw kans. Steun V.V.G.Z. met uw sponsorgeld en pluk de vruchten van sponsoring.  
Meer weten over de voordelen van sponsoring bij onze mooie club? Neem contact op via 
sponsoring@vvgz.nl. Wij verwelkomen u graag in onze Businessclub.

Hans Schutte, sponsorcommissie V.V.G.Z.
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U SCOORT 
MET SPONSORING BIJ V.V.G.Z.

Sponsoring bij V.V.G.Z. betaalt zich uit. Voor de 
vereniging maar zeker ook voor u. Clubliefde is 
leuk maar sponsoring draait om meer. U gaat 
voor resultaat. En V.V.G.Z. helpt u daarbij.

IN CONTACT MET ONDERNEMERS
De sponsorcommissie van V.V.G.Z. biedt u 
een actief sponsornetwerk. U ontmoet andere 
ondernemers. En zij vinden u. In de Business-
clubruimte bij wedstrijden van het eerste elftal. 
Bij het jaarlijkse bedrijfsvoetbaltoernooi. Op de 
nieuwjaarsreceptie. Nieuwe business is dichtbij.

U BENT IN BEELD
Bij V.V.G.Z. vergroot u de naamsbekendheid 
van uw bedrijf. De ruim 800 leden, de fami-
lieleden en vrienden, uw collega-sponsors. U 
bereikt ze allemaal. Via de website en de soci-
almedia-accounts van V.V.G.Z.. Via de Presen-
tatiegids en de V.V.G.Z.-krant. Met een recla-
mebord of uw naam op het wedstrijdtenue. Uw 
doelgroep ziet u. 

POSITIEF EFFECT OP UW IMAGO
U versterkt het imago van uw bedrijf. V.V.G.Z. 
is met de inbreng van eigen jeugd al jarenlang 
een stabiele eersteklasser en heeft daarmee 
aanzien in de regio. Maar V.V.G.Z. is méér dan 
voetbal. De vereniging heeft speciale aandacht 
voor de jeugd, voor gezondheid en voor een 
sociaal veilige sportomgeving. Verder staat 
duurzaamheid hoog op de agenda bij de Vo-
gels. De sportieve ambitie en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van V.V.G.Z. stralen ook 
uit op uw bedrijf.

EN VERGEET DE GOODWILL NIET   
Sponsoring bij V.V.G.Z. levert u goodwill op. 
Natuurlijk. U draagt de vereniging een warm 
hart toe. De sponsorbijdrage is uw liefde voor 
de club meer dan waard. U helpt de club 
verder. En daar krijgt u nog iets voor terug ook. 
Dat is win-win.
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V.V.G.Z. NEEMT MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
V.V.G.Z. is méér dan voetbal. Zo schenkt de vereniging veel aandacht aan een sociaal 
veilige sportomgeving, waarin iedereen zich thuis voelt, ongeacht voetbalcapaciteiten en 
culturele achtergrond. V.V.G.Z. steunt ook de landelijke initiatieven Rookvrije Generatie 
en Gezonde Kantine en doet mee in een programma van de gemeente Zwijndrecht voor 
het stimuleren van sport bij de jeugd. Zelf organiseert V.V.G.Z. veel jeugdactiviteiten, 
zoals voetbalclinics, de Kick-Off en de Slotdag. Dit zijn activiteiten met een open karakter, 
ook toegankelijk voor kinderen die geen lid zijn. Verder is V.V.G.Z. betrokken bij de 
Zwijndrechtse samenleving. De velden van de Vogels vormen het decor voor de Taptoe 
op Koningsdag, het Schoolvoetbaltoernooi, oefensessies van showband Jong-Holland 
en gymlessen van het Walburgcollege.



WAT DOET V.V.G.Z. 
EIGENLIJK MET UW GELD?

U SCOORT 
MET SPONSORING BIJ V.V.G.Z.

V.V.G.Z. bruist. Het eerste elftal is een 

stabiele eersteklasser, de jeugdafdeling 

verwelkomt ieder jaar weer nieuwe leden en 

de activiteitencommissie komt handen te kort. 

Bij V.V.G.Z. ziet u waar uw financiële bijdrage 

naartoe gaat.

Sponsoring is één van de belangrijkste 

inkomstenbronnen voor V.V.G.Z.. Net als 

de opbrengsten van de contributie en de 

kantineverkoop heeft de vereniging de 

sponsorbijdragen hard nodig. Voor het 

onderhoud van de accommodatie en voor de 

energiekosten. Voor de A-selectie en voor de 

jeugdopleiding. En voor nog veel meer.

De A-selectie belegt in de winterstop een 

trainingskamp. Spelers en begeleiders drie 

dagen bij elkaar. Ze zetten de puntjes op  

de i voor de tweede seizoenshelft. Dankzij uw 

bijdrage.

Trainers leren de jeugdspelers de kneepjes 

van het voetbal. Looplijnen, kappen en 

draaien. De voetballertjes ontwikkelen zich. 

Dankzij uw bijdrage. 

V.V.G.Z. sluit het seizoen af met de Slotdag. 

Voetvolley op het hoofdveld. Livemuziek op 

het terras. Vertier voor jong en oud. Dankzij uw 

bijdrage.  

Sponsoring bij V.V.G.Z. is geen weggegooid 

geld. Het is uw geld, uw investering in de 

toekomst van V.V.G.Z.
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V.V.G.Z. IN CIJFERS      

819 leden     

8 seniorenteams       

31 jeugdteams

>40.000 websitebezoekers 
per jaar

26 seizoenen achtereen in 
eerste klasse of hoofdklasse

>800 volgers op Instagram

oplage VVGZ-krant 20.000  

65 Businessclubleden,

104 reclamebordsponsors

oplage Presentatiegids 850
 

>1.000 volgers op 
Facebook      

>1.500  volgers op Twitter

En dat er veel gebeurt bij onze club dat is wel duidelijk. Dit jaar was 
er voor het eerst een andere insteek van de Nieuwjaarsreceptie. 
Op zaterdag 6 januari jl. werd het nieuwe jaar ingeluid met leuke 
voetbalwedstrijden door jong en oud uit Zwijndrecht. Diverse 
jeugdwedstrijden tussen V.V.G.Z. en Pelikaan werden in het och-
tendprogramma gespeeld. In de middag was het de beurt aan 
de oud-eerste elftalspelers van Pelikaan, Zwijndrecht en V.V.G.Z.. 
Grote namen uit het verleden speelden een minitoernooi. Oude 
makkers voetbalden weer met en tegen elkaar en het was mooi 
te zien dat vele toeschouwers dit wilden zien en meemaken. 
Zaterdag 6 januari jl. gaat de boeken in als een super geslaagde 
dag waar we proberen een vervolg aan te geven in 2019.

Maar ook op het gebied van de Sociaal Veilige Sportomgeving 
timmert V.V.G.Z. aan de weg. In de afgelopen weken zijn de 
Verklaringen Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers binnen de club 
aangevraagd. V.V.G.Z. wil ieder lid optimale mogelijkheden bieden 
te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen 
zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en (cultu-
rele) achtergrond. De zorg voor een sociaal veilige sportomgeving 
is daarin essentieel. Alle bestaande trainers, leiders, activiteiten-
begeleiders, jeugdkader en alle andere vrijwilligers die werken 
met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beper-
king zijn op de hoogte van deze maatregelen. Daarnaast zal met 

nieuwe vrijwilligers die onbekend zijn binnen de vereniging een 
kennismakingsgesprek worden gehouden. Tijdens dit gesprek zal 
gewezen worden op de maatregelen en zal de motivatie van de 
vrijwilliger worden besproken. In het kader van deze ontwikkeling 
zijn we tevens blij dat we Iris van Helsdingen mogen voorstellen 
als vertrouwenscontactpersoon van V.V.G.Z.. Iris volgde recent 
een training/cursus “vertrouwenscontactpersoon’’ via NOC-NSF 
en is bereikbaar via e-mail vertrouwenscontactpersoon@vvgz.nl. 
Meer hierover is terug te lezen op onze website.

Wat het voetbal zelf betreft mogen we als club ontzettend trots 
zijn. De dit seizoen gestarte Champions League voor de JO7 zorgt 
voor een grote aanwas van  jongens en meisjes. Zichtbaar genie-
tend en vol ambitie om het beste eruit te halen bij V.V.G.Z.. Dat 
het bestuur bij V.V.G.Z. die ambitie ook heeft zien we terug bij de 
samenwerking die V.V.G.Z. is aangegaan met VTON. Een digitaal 
hulpmiddel voor trainers om het beste uit de groepen te halen 
waar ze mee werken. Verderop in de krant vertelt Jordy Schutte 
meer over deze ontwikkeling. Want wat willen we bereiken? We 
willen zoveel mogelijk eigen jeugd klaarstomen voor ons eerste 
elftal. En die kans wordt je bij V.V.G.Z. gegeven.

Ook hoofdtrainer Danny Mulder vertelde het pas in een interview 
in de Kombinatie. ‘Binnen de jeugdopleiding zijn goede, serieuze 

stappen gezet en we hebben veel vrijwilligers die allerlei leuke en 
vaak ook nieuwe activiteiten organiseren. Je ziet de club bruisen.’ 
En dat V.V.G.Z. ook blij is met Danny blijkt uit het feit dat hij voor 
het komende seizoen bijgetekend heeft. De oefenmeester begint 
na de zomer aan zijn derde seizoen bij onze club. De doelstelling 
is handhaven in de eerste klasse B en we zijn er van overtuigd 
dat die doelstelling zeker haalbaar is voor Danny en zijn mannen.

Wij wensen iedereen een fijne tweede seizoenshelft en nodigen 
jullie uit om de krant snel open te slaan. Zoals eerder gemeld 
staat er een mooi interview met Jan Boom in, komen enkele 
voetbalmoeders aan het woord. Spreken we met Henk van de 
Adel die ons het principe van het keuren van de velden uitlegt. 
Waarom gaat het ene team wel door en het andere niet? Zijn we 
in gesprek met de businessclub en hebben we een mooi verhaal 
van Peter Struijk die jullie bijpraat over ons jeugd keepersplan. 
Wij hebben deze krant in ieder geval met veel 
plezier voor jullie samengesteld.

Veel leesplezier,

Eldert Smolders en 
Diana Gerritsma
redactie 

Terwijl de tweede seizoenshelft inmiddels is begonnen heeft de V.V.G.Z.-krant een kleine 

metamorfose doorgemaakt. Zoals bij de meesten wel bekend, heeft Jan Boom wat taken 

overgedragen aan andere mensen binnen de club. Zo ook deze krant. Vanaf nu zullen wij jullie, 

met dezelfde passie en liefde als Jan, zoveel mogelijk laten zien van wat er bij V.V.G.Z. gebeurt. 

Uiteraard hebben we voor Jan in deze editie een mooi plaatsje vrijgemaakt op pagina 11.

VAN DE REDACTIE
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“ Bij thuiswedstrijden van het 
eerste elftal ontmoeten de 
sponsors elkaar op informele 
wijze in de Businessclub van 
VVGZ. De gemoedelijke sfeer 
en de betrokkenheid bij de club 
verbinden de sponsors. Op  
lange termijn betaalt zich dat uit”

Arjan van Drimmelen, 
Houtgroep van Drimmelen



DE BUSINESSCLUB 
STEUNT V.V.G.Z. 

VOOR WELKE 
SPONSORVORM KIEST U?

De Businessclub van VVGZ is er voor u én 
voor de vereniging. U geniet van de voordelen 
van het lidmaatschap van de Businessclub, 
de vereniging maakt haar sportieve ambities 
waar. Netwerken bij een thuiswedstrijd van het 
eerste elftal, die belangrijke order binnenhalen 
tijdens de wijnproeverij, de omzet vergroten 
met exposure op de website. Uw lidmaatschap 
van de Businessclub levert resultaat op. Maar u 
zorgt samen met de andere businessclubleden 
ook voor continuïteit bij VVGZ. De Businessclub 
stelt namelijk meer dan 80% van de inkomsten 
beschikbaar voor de vereniging. Met vooral 
veel aandacht voor de A-selectie en de jeugdaf-
deling. VVGZ leidt eigen jeugd op. Jaarlijks 
maken talentvolle jeugdspelers de stap naar de 
A-selectie. Ook de komende jaren is VVGZ een 
toonaangevende vereniging in de regio. 

Zaterdagmorgen, 8.30 uur. De kleedkamerdeur 
slaat open. Een horde mini-pupillen dendert 
naar buiten. De Champions League-
hymne schalt uit de speakers. Uw bedrijfsnaam 
pronkt op de veel te grote voetbalshirts. Dan 
een schel fluitsignaal. De wedstrijd begint. De 
spelertjes krioelen over het veld. Al snel puntert 
de kleinste van het veld de bal tegen het netje. 
Beide armen gaan kaarsrecht de lucht in. Dit is 
zijn moment van glorie. Zijn krullen wapperen 
alle kanten op als hij het veld over sprint. Op 
zoek naar papa en mama. Zijn teamgenoten 

achter hem aan. U glundert. Dit is wat u met 
uw sponsorbijdrage mogelijk maakt.

Shirtsponsoring is één van de sponsormoge-
lijkheden bij V.V.G.Z.. Uw naam op een recla-
mebord langs het hoofdveld, uw logo op de 
website of exposure in de V.V.G.Z.-krant. Een 
lidmaatschap van de Businessclub, wedstrijd-
balsponsor of lid van de Club van 50/100. U 
bepaalt zelf in welke vorm u sponsort. En voor 
welk bedrag. De sponsorcommissie zet de 
mogelijkheden voor u op een rij.
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V.V.G.Z. NEEMT 
MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID
De activiteiten van de Businessclub 
verbinden sponsors met elkaar 
en met V.V.G.Z.. Een greep uit het 
gevarieerde programma: 
• Golftoernooi   
• Presentatieavond A-selectie 
• Wijnproeverij  
• Bezoek aan een wedstrijd in de 

Eredivisie 
• Jan Hamer Bedrijventoernooi
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SPONSORPAKKET

 Hoofdsponsor Subsponsor Businessclublid Jeugdsponsor
Toegang Businessclub 
(inclusief hapjes en drankjes) 
tijdens thuiswedstrijden 
van het 1e elftal
Vermelding op Tv-schermen
(in kantine en Businessclubruimte)     
Deelname aan alle activiteiten  
Businessclub (zoals golftoernooi,  
wijnproeverij en     
Jan Hamer Bedrijventoernooi)    
Vermelding op website 
www.vvgz.nl    
Vermelding op bord bij  
entree sportcomplex     
Vermelding op  
briefpapier V.V.G.Z.      
Mogelijkheid voor  
Sponsor van de Maand    
Bedrijfsnaam/-logo op 
trainingspakken  A-selectie    
Bedrijfsnaam/-logo op  
wedstrijdkleding  A-selectie   
Bedrijfsnaam/logo op trainings- 
kleding jeugdtrainers/-leiders  
Redactioneel artikel  
in Presentatiegids    
Advertentie (1/2 A4) in  
Presentatiegids en V.V.G.Z.-krant    
Advertentie (1/4 A4) in  
Presentatiegids en V.V.G.Z.-krant    
2 reclameborden langs het 
hoofdveld en 1 reclamebord op de  
tweede ring langs het hoofdveld 
1 reclamebord langs het  
hoofdveld en 1 reclamebord op de  
tweede ring langs het hoofdveld    
Vermelding bedrijfsnaam bij  
aankondiging opstellingen  
bij thuiswedstrijden 1e elftal 

 
  

Mogelijkheid bedrijfspresentatie  
tijdens Sponsoravond    
Mogelijkheid voor bedrijfsvlag  
tijdens thuiswedstrijden 1e elftal    

Prijs per seizoen (excl. BTW)
Min. contractduur 3 seizoenen

Aantal personen toegang 
thuiswedstrijden & 

Businessclub, 
sponsorpassen
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In overleg

Aantal personen toegang 
thuiswedstrijden & 

Businessclub, 
sponsorpassen

5

€ 4.500,00

Aantal personen toegang 
thuiswedstrijden & 

Businessclub, 
sponsorpassen

2

€ 650,00

Aantal personen toegang 
thuiswedstrijden & 

Businessclub, 
sponsorpassen

2

€ 2.000,00

Korting op
 reclamebord 
tweede ring

Korting op
 reclamebord 
tweede ring
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“ Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten. 
V.V.G.Z. is één van de bekendste verenigingen in de 
regio en faciliteert sportplezier voor veel mensen in 
Zwijndrecht. V.V.G.Z. is betrokken bij de maatschappij.”

Paul Heijligers, FRS Fietsen

SPONSORPAKKET



 Exposure Prijs exclusief BTW
Lidmaatschap jeugdsponsorgroep
V.V.G.Z. investeert in de jeugdafdeling. In de opleiding.  
In activiteiten. De jonge Vogels ontwikkelen zich, hebben  
plezier en raken betrokken bij de vereniging. V.V.G.Z. heeft  
een enorme aantrekkingskracht op lokale voetballertjes  
in spe. Investeer jij ook in de toekomst van V.V.G.Z.?  
 
 

Reclamebordsponsor
Uw bedrijfsnaam of logo op een reclamebord. Het werkt.  
U bent in beeld. In beeld bij de toeschouwers van de  
wedstrijd van het eerste elftal. In beeld bij de vaders  
en moeders die hun kroost aanmoedigen. Op het hoofdveld  
gebeurt het. Daar wilt u toch ook bij zijn?. 
 
 
 
 
 

Spandoek
De accommodatie van V.V.G.Z. ligt op een unieke plek.  
Midden in het boomrijke Noordpark, goed zichtbaar vanaf  
de Ringdijk. Met een spandoek langs het pupillenveld of op  
de kantine reikt uw exposure verder dan alleen V.V.G.Z..   
 
 
 
 
 
 
 

Vlaggen & Banieren
Op zaterdag is het druk. Wedstrijden op het  
grote kunstgrasveld, de jongste jeugd op het VLS-court,  
het tweede elftal op veld B. Overal spelers, overal  
toeschouwers. Een vlag of banier maakt u zichtbaar op  
het hele sportpark. Van het hoofdveld tot aan veld C.  
Hijst u binnenkort uw eigen vlag bij V.V.G.Z.?  
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SPONSORVORM  

•  reclamebord langs het 
hoofdveld

•  bedrijfsnaam/-logo op de 
website bij jeugdsponsors

•  bedrijfsnaam/-logo op alle 
uitingen van de Jeugd 
Activiteiten Commissie

•  reclamebord langs het 
hoofdveld

•  bekendmaking met  
bedrijfsnaam/-logo op de 
website, Facebookpagina 
en ClubTV na plaatsing 
reclamebord

•  goede zichtbaarheid 
bedrijfsnaam/-logo op het 
sportpark of van buitenaf 
(vanaf de dijk)

•  bekendmaking met  
bedrijfsnaam/-logo op de 
website, Facebookpagina 
en ClubTV na plaatsing 
spandoek

•   goede zichtbaarheid 
bedrijfsnaam/-logo op het 
sportpark 

•  bekendmaking met  
bedrijfsnaam/-logo op de 
website, Facebookpagina 
en ClubTV na plaatsing 
spandoek 

250,00
Per seizoen

Minimale contractduur 
3 seizoenen

250,00
Aanmaakkosten per bord

Eénmalig

250,00
Huur per bord  

per seizoen

Minimale contractduur 
3 seizoenen

250,00
Aanmaakkosten

Eénmalig

100,00
Huur per m² spandoek

per seizoen

Minimale contractduur  
3 seizoenen

250,00
Aanmaakkosten per mast

Eénmalig

200,00
Huur per vlag/banier

per seizoen

Minimale contractduur  
3 seizoenen



 Exposure Prijs exclusief BTW
Digitale sponsoring: website & ClubTV
V.V.G.Z. is online. Voor de eigen leden maar ook voor  
lokale en regionale voetballiefhebbers. Zij vinden  
praktische informatie op de website, genieten op  
Facebook nog even na van de activiteiten en maken via  
Twitter de wedstrijden live mee. Dan zien ze u ook.       

Vermelding bedrijfsnaam op  
beelden videoanalyse-systeem 
Een primeur dit seizoen bij V.V.G.Z.. Met een videoanalyse- 
systeem neemt de vereniging wedstrijden op. Voor een  
technische analyse of gewoon voor een leuke samenvatting  
op de website. Hoe innovatief bent u?    
 
 
 

Wedstrijdbalsponsor 
Zaterdagmiddag op het Noordpark, iets vóór 15.00 uur.  
22 spelers lopen het hoofdveld op. De pupil van de week  
voorop. Het is druk. Een fotograaf zoekt snel een plekje  
achter het doel. Rood-blauwe snippers bedekken het  
doelgebied. Supporters zingen uit volle borst het clublied.  
Eindelijk. De wedstrijd begint. Bent u er ook bij?      
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SPONSORVORM  

•  periodieke weergave 
bedrijfsnaam/-logo op 
de website en op ClubTV 
(TV-schermen in kantine en 
Businessclub)

•  constante weergave  
bedrijfsnaam/-logo in de  
samenvattingen van  
opgenomen wedstrijden  
op ClubTV (TV-schermen  
in kantine en Business-
club), op de website en  
de Facebookpagina 

•  toegang Businessclub 
(inclusief hapjes en  
drankjes) tijdens de  
betreffende wedstrijd van 
het 1e elftal

•  aankondiging met  
bedrijfsnaam/-logo op de 
website en de Facebook-
pagina  

•  vermelding bedrijfsnaam/–
activiteit bij aankondiging 
opstellingen bij thuis- 
wedstrijd 1e elftal

•  vermelding bedrijfsnaam/- 
logo in het programmablad 
voor de betreffende  
wedstrijd van het 1e elftal

•  vermelding bedrijfsnaam  
bij prijsuitreiking Man of  
the Match en Pupil van de 
Week na afloop van de 
betreffende wedstrijd van 
het 1e elftal

•  gelegenheid voor  
promotiemateriaal in  
Businessclub

50,00
Per logo per maand

50,00
Per logo per maand

100,00
Per wedstrijd



 Exposure Prijs exclusief BTW
Sponsor van de Week 
Het eerste elftal speelt al meer dan 25 jaar achtereen in  
de eerste klasse. Ook dit seizoen staan er weer mooie  
affiches op het programma. Media-aandacht, veel  
toeschouwers langs de lijn en een bomvolle kantine.  
V.V.G.Z. staat in de picture. U dus ook.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleedkamersponsor 
V.V.G.Z. heeft in totaal 39 teams, 31 bij de jeugd en 8 bij de  
senioren. Iedere zaterdag meer dan 20 thuiswedstrijden.  
Meer dan 40 teams  in de kleedkamers. Van ’s morgens vroeg  
tot laat in de middag is het een komen en gaan van spelers.  
Grote kans dat zij straks uw bedrijfsnaam tegenkomen.   
 
 
 
 
 

Activiteitensponsor 
De Activiteitencommissie van V.V.G.Z. organiseert  
evenementen voor jong en oud. Van feestavonden tot  
klaverjastoernooien. Van de Kick-Off tot de Ladies Night.  
Van de Voetbalquiz tot het Minikamp. Doet u mee? 
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SPONSORVORM  

•  toegang Businessclub 
(inclusief hapjes en drank-
jes) tijdens de betreffende 
wedstrijd van het 1e elftal

•  aankondiging met bedrijfs-
naam/-logo op de website 
en de  Facebookpagina  

•  vermelding bedrijfsnaam 
en/–activiteit bij aankon-
diging opstellingen bij 
thuiswedstrijd 1e elftal

•  vermelding bedrijfs-
naam/-logo in het program-
mablad voor de betreffende 
wedstrijd van het 1e elftal

•  vermelding bedrijfsnaam 
bij prijsuitreiking Man of 
the Match en Pupil van de 
Week na afloop van de 
betreffende wedstrijd van 
het 1e elftal

•  gelegenheid voor promotie-
materiaal in Businessclub

•  goede zichtbaarheid 
bedrijfsnaam/-logo op bui-
tenzijde kleedkamerdeur

•  aanduiding kleedkamers 
met uw bedrijfsnaam/-logo

•  bekendmaking met  
bedrijfsnaam/-logo op de 
website, Facebookpagina 
en ClubTV na plaatsing 
spandoek

•  uw bedrijfsnaam in naam 
van activiteit

•  uw bedrijfsnaam/-logo 
op aankondigingen voor 
activiteit

•  vermelding van uw bedrijfs-
naam tijdens de  activiteit

100,00
Per wedstrijd

150,00
Per kleedkamer

per seizoen 

Minimale contractduur  
5 seizoenen

100,00 
tot 250,00

Per activiteit



 Exposure Prijs exclusief BTW
Club van 50/100 
We hebben een clubje opgericht. De Club van 50/100 is  
een sponsorvorm voor zowel particulieren als bedrijven met  
een concreet doel. U ziet waar V.V.G.Z. het geld op korte  
termijn in investeert. Dit seizoen is het doel een nieuwe  
outfit voor alle jeugdscheidsrechters bij V.V.G.Z.. Zodat ze  
straks in een professioneel, herkenbaar tenue de wedstrijden  
leiden. Heten wij binnenkort ook u welkom bij de club?    

Superlot Grote Clubactie
De jeugdleden van de Vogels verkopen ieder jaar zoveel  
mogelijk loten (à € 3,00) voor de Grote Clubactie. Maar liefst  
80% van de opbrengst gaat naar de clubkas. V.V.G.Z.  
besteedt de totale opbrengst aan een concreet doel  
voor de jeugd. Het huidige wensenlijstje? Een loungehoek,  
een tafelvoetbal en een pannaveld. Met de aanschaf van  
een Superlot (à 50 loten) komt het doel dichterbij.    

Kledingsponsor
Het rode shirt. De blauwe sokken. De witte broek.  
Het wedstrijdtenue van V.V.G.Z. heeft uitstraling. Al bijna  
90 jaar zet het de tegenstander nog voor de aftrap op  
achterstand. Het versterkt het teamgevoel. Samen klaar voor  
de wedstrijd. Klaar voor de toekomst. Met uw naam er op.

 

Voetbaltenue (shirt, broek, sokken) voor categorie   
JO11-1 en jonger (bedrijfslogo op voorzijde shirt) 

 

Voetbaltenue (shirt, broek, sokken) voor categorie  
JO13-1 en ouder (bedrijfslogo op voorzijde shirt) 

 

Voetbaltas voor categorie JO11-1 en jonger  
(bedrijfslogo op één zijde tas) 

 

Voetbaltas voor categorie JO13-1 en ouder  
(bedrijfslogo op één zijde tas) 

 

Trainingspak (trui en broek) voor categorie JO11-1  
en jonger (bedrijfslogo op rugzijde trui) 

 

Trainingspak (trui en broek) voor categorie JO13-1  
en ouder (bedrijfslogo op rugzijde trui) 
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SPONSORVORM  

•  vermelding van uw  
bedrijfsnaam op het  
doek bij de kantine met alle 
leden van de Club  
van 50/100

•  bekendmaking met  
bedrijfsnaam/-logo op  
de website en Facebook-
pagina

50,00 
of 100,00

Eénmalig

150,00 
Per Superlot  

à 50 loten

600,00 Per team - 10 tenues Inclusief rugnummers

345,00 Per team - 10 tassen Inclusief nummers

650,00 Per team - 10 pakken Inclusief nummers

830,00 Per team - 14 tenues Inclusief rugnummers

480,00 Per team - 14 tassen Inclusief nummers

900,00 Per team - 14 pakken Inclusief nummers
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“ Sponsors krijgen bij VVGZ persoonlijke 
aandacht. De sponsorcommissie biedt ze de 
mogelijkheid om zich te profileren en contact 
te leggen met potentiële opdrachtgevers”

Henk van der Vliet, KUMIJ



DE SPONSORCOMMISSIE 
HEET U WELKOM

V.V.G.Z. waardeert uw bijdrage. En dat merkt u. U krijgt aandacht. Niet alleen in de vorm van de ex-
posure die bij uw sponsorpakket hoort. Is een andere sponsor op zoek naar uw product of dienst? 
De sponsorcommissie brengt u in contact. Kennen de andere sponsors u nog niet goed genoeg?  
U krijgt de mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren. 

Het sponsorbestand bij V.V.G.Z. groeit. De sponsorcommissie werft nieuwe sponsors maar schenkt 
juist ook veel aandacht aan de huidige sponsors. Netwerkmogelijkheden, persoonlijke aandacht en 
binding met de club. Nieuwe sponsors voelen zich welkom bij V.V.G.Z., bestaande sponsors voelen 
zich thuis.  

Wilt u ook onderdeel zijn van een uniek zakelijk platform? Of kent u iemand in uw netwerk die 
V.V.G.Z. een warm hart toedraagt? Laat het ons weten via sponsoring@vvgz.nl. 
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BEZOEKADRES:
Sportpark De Noord
Noordpark 5, 3332 LA ZWIJNDRECHT

POSTADRES:
Postbus 100, 3330 AC ZWIJNDRECHT
                                                         
T 078-6128193
E sponsoring@vvgz.nl

W www.vvgz.nl



WWW.VVGZ.NL

Tekst: Michel de Waard (Bureau Tekstwaarde)
Ontwerp en uitvoering: Eldert Smolders (www.meteldert.nl)


