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Welkom bij Voetbalvereniging Actief!
Sinds de oprichting op 27 september 1927 heeft de
club een rijke voetbalhistorie gekend. De laatste jaren heeft de club – mede door de uitbreiding van het
dorp – een sterke groei doorgemaakt.
VV Actief geniet een grote naamsbekendheid onder
de vele (jeugd)voetballiefhebbers. De vereniging is
nauw verbonden met Eelde-Paterswolde en directe
omgeving. Met meer dan 600 leden (waarvan ongeveer 400 jeugdleden) is VV Actief een middelgrote voetbalvereniging; gesteund door meer dan 200
vrijwilligers, die het mogelijk maken dat alle activiteiten iedere week weer doorgang kunnen vinden.
Het moderne sportcomplex is prachtig gelegen, omvat twee kunstgras- en twee grasvelden en een uitgebreide accommodatie met ruime kleedkamers en
een gezellige kantine.
VV Actief wil haar leden een plek bieden waar men
elkaar kan ontmoeten om gezamenlijk de voetbalsport te beoefenen op zowel recreatief als prestatief niveau. Normen en waarden, sportief gedrag,
fair play en maatschappelijke betrokkenheid spelen
hierbij een belangrijke centrale rol.

“Mensen maken deze vereniging”
Maar dat is helaas niet genoeg. Zonder de nodige financiële middelen kan de vereniging haar leden niet
de juiste faciliteiten en goed materiaal aanbieden.
Met de goede middelen en een goed onderhouden
sportcomplex kunnen de leden hun favoriete sport
beoefenen op het niveau dat bij hun past.

“Dat zijn de voorwaarden om het beste uit eenieder te
halen en als team het hoogst mogelijke te bereiken.”
Voor VV Actief zijn sponsoren van groot belang. Sport
in de vorm van een gezonde voetbalvereniging kan
op die manier gekoppeld worden aan het bedrijfsleven. Uitgangspunt is om een win-win situatie te
creëren die de sponsor, alle leden en uiteindelijk de
gehele vereniging ten goede komt.
De sponsorcommissie van VV Actief behartigt de
algemene sponsorbelangen voor de vereniging en
is het aanspreekpunt voor alle sponsoren alsmede
voor de leden en de andere commissies. De doelstelling van de sponsorcommissie is het onderhouden
van bestaande contacten en het werven van nieuwe
sponsoren om zo de voetbalvereniging meer financiële middelen te bezorgen, die ten gunste komen van
alle leden binnen de vereniging.
Daarnaast willen wij sponsoractiviteiten organiseren
waar gezelligheid en business-to- business mogelijkheden centraal staan.
In deze brochure staan de mogelijkheden van sponsoring bij VV Actief. Wilt u meer weten over een of
meerdere vormen van sponsoring bij VV Actief of
wellicht andere ideeën hebben, neem dan geheel
vrijblijvend contact met ons op.
Wij maken graag een afspraak met u om alle mogelijkheden te bespreken en het maximale rendement
voor u uit uw sponsorbijdrage te halen.
Graag tot ziens op ons prachtige sportpark in Eelde.

Sponsorcommissie VV Actief

Vrienden van Actief

Shirtsponsoring

Balsponsoring

Materiaalsponsoring

De “Vrienden van Actief” is een club met leden, die allen
€50,- per jaar storten om extra projecten binnen de vereniging te kunnen bekostigen. Veel zaken zijn de afgelopen jaren door de bijdrage van de “Vrienden van Actief”
gerealiseerd.
Kosten: € 50,- per jaar

Verbindt u uw naam aan een wedstrijdbal tijdens
een thuiswedstrijd van het 1e elftal van VV Actief.
Bezoekers worden na de wedstrijd eenmalig getrakteerd op bitter(ballen) o.v.v. uw bedrijfsnaam.
Kosten: € 75,- per wedstrijd

Laat een team van VV Actief voetballen met tenues
voorzien van uw naam en/of logo op de shirts. Uiteraard inclusief een prachtig elftal foto.
Kosten: in overleg

Materiaal voor VV Actief (bijvoorbeeld tenues, tassen, inloopshirtjes, ballen, etc. ) worden voorzoen
met opdruk van uw naam en/of Kosten: in overleg

Bordsponsoring
Kleedkamer / Raboborg sponsoring

Uw naam en/of logo wordt vermeld op een klein
reclamebord bij een kleedkamer of ingang van de
Raboborg.
Kosten: € 100,- per jaar

Bij deze vorm van sponsoring wordt uw naam en/
of logo vermeld op een reclamebord rondom het
hoofdveld of een andere veld van VV Actief.
Kosten: € 300,- per jaar

Sub sponsoring
Kantine TV sponsoring

Bij deze vorm van sponsoring wordt uw naam en/of
logo vermeld op de tv schermen in de kantine van
VV Actief.
Kosten: € 150,- per jaar

Website sponsoring

De website van VV Actief is een belangrijk communicatiemiddel en wordt dagelijks veelvuldig bezocht. Uw naam en/of logo wordt getoond op de
startpagina met een link naar uw website. Surf eens
naar www.vvactief.nl
Kosten: € 150,- per jaar

Activiteitensponsoring

Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd voor zowel leden als niet-leden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: trainingskampen, voetbaltoernooien, techniekdagen, sinterklaasfeest, enz.
Bij deze vorm van sponsoring wordt uw naam en/
of logo wordt verbonden aan een georganiseerde
activiteit.
Kosten: in overleg

Deze vorm van sponsoring omvat een combinatie
van de volgende sponsor mogelijkheden:
- Bordsponsoring op het hoofdveld met locatie
zichtzijde vanaf de tribune
- Kantine TV sponsoring- Website sponsoring
- Extra sponsor aandacht in de digitale nieuwsbrief van VV Actief
Daarnaast wordt uw logo en/of bedrijfsnaam vermeldt bij:- Advertenties thuiswedstrijden 1e elftal
- Programmaboekjes thuiswedstrijden 1e elftal
Kosten: € 550,- per jaar

Top sponsoring

Deze vorm van sponsoring omvat een totaal pakket van sponsor mogelijkheden: - Balsponsoring
van een wedstrijd
- Shirtsponsoring van een voetbalteam- Kantine
TV sponsoring - Website sponsoring
- Bordsponsoring met locatie zichtzijde hoofdveld
vanaf de tribune
- Extra sponsor aandacht in de digitale nieuwsbrief van VV Actief
Daarnaast wordt uw logo en/of bedrijfsnaam vermeldt bij:- Advertenties thuiswedstrijden 1e elftal
- Programmaboekjes thuiswedstrijden 1e elftal
Kosten: € 995,- per jaar

Hoofdsponsors VV Actief
•
•
•
•

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
Sponsorovereenkomsten worden aangegaan voor een minimale periode van 3 seizoenen.
Sponsoren ontvangen uitnodigingen van eventuele sponsoractiviteiten
Reeds bestaande sponsorafspraken van vóór inwerkingtreding van dit sponsorplan blijven van kracht zolang de termijn van de betreffende sponsorafspraak
loopt. Wijzigingen gaan altijd in samenspraak met de sponsor.

Contact informatie
VV Actief
Burgermeester J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90
www.vvactief.nl

