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Sponsormogelijkheden en tarieven

Maassluise Voetbalvereniging VDL

ONDERSTEUN HET JEUGDFONDS VAN VDL

WEBSITE SPONSORING VAN VDL

Sportief en maatschappelijk is er veel te bereiken met de jeugd in een stad. VDL heeft in Maassluis van alle verenigingen
de grootste jeugdafdeling opgebouwd.

Op de homepage van VDL zal er een banner worden geplaatst met de afmetingen 120 x 90 pixels met een hyperlink naar uw
bedrijfswebsite. Het bedrijfslogo t.b.v. de banner wordt door u zelf aangeleverd en mag, indien u dit tot uw beschikking heeft een
bewegende banner zijn. Er wordt maximaal 1 banner per bedrijf/pagina geplaatst.

Daar zijn we trots op. Om jeugd zowel sportief als sociaal goed te begeleiden investeert de vereniging in goed kader.
Talent heeft training en coaching nodig. Dat kost tijd en geld. Daarbij kan niet alles worden ingevuld door vrijwilligers.
VDL wil graag een kwaliteitsslag maken door middel van aanvulling door professioneel jeugdkader, dat de vele vrijwilligers
kan sturen en begeleiden.
Tegelijk zorgen we met zoveel goede begeleiding voor een beter verantwoord maatschappelijk beleid. Iedere jongere
die sport, is een bonus. Sportende jongeren zijn gezonder, hebben een grotere discipline en een sterkere sociale band.

WAT VRAGEN WE VAN ONZE SPONSOREN?
Ons vlaggenschip is het eerste elftal, zoals bij elke vereniging. Maar juist bij VDL gaat het om het totale plaatje van een
kerngezonde voetbalclub met een geweldige spirit in de hele vereniging. We bieden onze sponsoren de keuze om
een bijdrage te leveren aan het jeugdfonds.

NAAMSVERMELDING BIJ ENTREE SPORTPARK
Er is al een prachtig begin gemaakt door een aantal bedrijven. We zouden het schitterend vinden om straks op een
grote aankondiging bij de entree ook uw naam te zien tussen de partners, die garant staan voor het Jeugdfonds van VDL.

MEER INFORMATIE BIJ SPONSORCOMMISSIE
Bent U geïnteresseerd? En wilt u een bijdrage leveren aan het Jeugdfonds VDL? Dan kan de sponsorcommissie u meer
informatie verstrekken.

Min. periode		
1 jaar 		
		

Kosten
1 jaar
e 200,00

Kosten
2 jaar
e 360,00

Kosten
3 jaar
e 480,00

Aanvullende informatie
1-malige aanmaakkosten e 50,00

SCHERM CLUBHUIS SPONSORING - NARROWCASTING
Op het VDL-net in het clubhuis worden op 3 LCD schermen nieuws en standen vermeld. Hier wordt gebruik gemaakt van een
nieuw systeem dat narrowcasting heet en waar uw advertentie voor uw bedrijf getoond kan worden. Met de mogelijkheid van
deze narrowcasting kunt u uw bedrijf presenteren en de doelgroep met de juiste boodschap bereiken. De vormgeving van de
advertentie wordt in overleg vastgesteld.
Min. periode		
1 jaar 		
		

Kosten
1 jaar
e 100,00

Kosten
2 jaar
e 180,00

Kosten
3 jaar
e 240,00

Aanvullende informatie
Eenmalig e 50,00		

VLAGGEN SPONSORING
Rondom het hoofdveld van onze vereniging heeft u de mogelijkheid om via één of meerdere vlaggen reclame voor uw bedrijf
te maken. Dit is inclusief de huur van de mast, maar exclusief de kosten van de vlag, deze dient de sponsor zelf aan te leveren.
Min. periode		
1 jaar 		
		

Kosten
1 jaar
e 100,00

Kosten
2 jaar
e 180,00

Kosten
3 jaar
e 240,00

Aanvullende informatie
Vlag met bedrijfslogo zelf aanleveren

BAL SPONSORING

Sponsormogelijkheden en tarieven

Min. periode		
1 jaar 		
		

EEN BORD / DOEK OP HET VDL-COMPLEX PLAATSEN
Tarieven langs de velden
Formaat
3 meter
6 meter
9 meter

3 jaar 		
e 300,00 per jaar
e 500,00 per jaar
e 675,00 per jaar

U heeft de mogelijkheid om via de wedstrijdbal voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal van VDL reclame voor uw bedrijf
te maken. U stelt tijdens een wedstrijd van ons eerste elftal een wedstrijdbal beschikbaar. Wij verzorgen de aankoop van de
wedstrijdbal en zorgen voor de publiciteit rond de schenking van de wedstrijdbal, zoals naamsvermelding voor de wedstrijd door
de speaker en vermelding op de website van VDL.
Kosten
1 jaar
e 100,00

Kosten
2 jaar
e 180,00

Kosten
3 jaar
e 240,00

Aanvullende informatie
Prijs gebaseerd op 1 wedstrijd per seizoen;
balsponsoring van meerdere wedstrijden mogelijk

Tarieven langs Laan 40-45
5 jaar
e 250,00 per jaar
e 400,00 per jaar
e 550,00 per jaar

Formaat
3 meter
6 meter

3 jaar 		
e 400,00 per jaar
e 650,00 per jaar

5 jaar
e 300,00 per jaar
e 550,00 per jaar

Kosten reclamedoeken geplaatst op veld 2: minus 20%.
Prijzen zijn geldig vanaf 01-08-2018;
alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Prijzen zijn geldig vanaf 01-08-2018;
alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Contractperiode is minimaal 3 jaar, waarbij u ook de keuze heeft om
voor 5 jaar te kiezen.
Bij betaling van een contractperiode van 3 jaar ineens, binnen een
maand na ontvangst factuur, wordt een korting verleend van 10%
op het totaal verschuldigde bedrag.
Bij betaling van een contractperiode van 5 jaar ineens, binnen een
maand na ontvangst factuur, wordt een korting verleend van 10%
op het totaal verschuldigde bedrag.

Contractperiode is minimaal 3 jaar, waarbij u ook de keuze heeft om
voor 5 jaar te kiezen.
Bij betaling van een contractperiode van 3 jaar ineens, binnen een
maand na ontvangst factuur, wordt een korting verleend van 10%
op het totaal verschuldigde bedrag.
Bij betaling van een contractperiode van 5 jaar ineens, binnen een
maand na ontvangst factuur, wordt een korting verleend van 10%
op het totaal verschuldigde bedrag.

CLUB VAN 100
Voor een bijdrage van slechts EUR 50,- per jaar heeft u de mogelijkheid de vereniging financieel te steunen. Uw naam wordt dan
vermeld op het bord “De Club van 100” in het clubhuis van onze vereniging.
Min. periode		
1 jaar 		
		

Kosten
1 jaar
e 50,00

Kosten
2 jaar
e 100,00

Kosten
3 jaar
e 150,00

Aanvullende informatie
Vermelding op schermen in het clubhuis

KLEEDKAMER SPONSORING
U heeft de mogelijkheid om de ingang van één van de kleedkamers te laten voorzien van uw logo en (bedrijfs)naam.
Min. periode		
1 jaar		
		

Kosten
2 jaar
e 300,00

Kosten
3 jaar
e 400,00

Aanvullende informatie
Excl. aanmaakkosten

SPONSORING KLEDING HORECAVRIJWILLIGERS
Achter de gezellige bar van VDL wordt u geholpen door onze enthousiaste vrijwilligers. Zij dragen een speciale outfit waar naast het
VDL logo ook plaats is voor uw logo op de borst. Omdat vrijwel alle bezoekers van VDL wel iets bestellen aan de bar is de zichtbaarheid
van uw logo groot waardoor u uw naamsbekendheid vergroot. (Deelname onder voorbehoud van lopende contracten).
Min. periode		
1 jaar 		
		

Kosten
1 jaar
e 600,00

Kosten
2 jaar
e 900,00

Aanvullende informatie
Excl. aanmaak en bedrukken kleding

