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v.v. Reünie
Wordt u ook onze sponsor?
Geachte heer, mevrouw,
Het is geen geheim dat verenigingen in grote mate afhankelijk zijn van sponsors. Het biedt een
club de mogelijkheid gestelde doelen te bereiken, zo ook voor voetbalvereniging Reünie.
Sinds de oprichting in 1932 zijn sponsors onontbeerlijk geweest in het ´draaiende´ houden van de
club. Ondernemers uit Borculo en omstreken zijn altijd bereid geweest (financiële) steun te
bieden; het sponsoren van de tenues en trainingspakken, het schenken van de wedstrijdbal, een
uiting op een reclamebord of zomaar een gulle gift.
Vele vrijwilligers zetten zich het hele jaar in om onze leden te kunnen laten voetballen.
Sponsoring en amateurvoetbal, twee begrippen die niet los van elkaar kunnen worden gezien. We
proberen u in dit sponsorplan te overtuigen van wat sponsoring, in welke vorm dan ook, voor
Reünie betekent.
Met o.a. een groot bereik in de omgeving, een prima accommodatie, honderden leden kan Reünie
de sponsors veel terug geven!
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v.v. Reünie
Verleden
De voetbalvereniging "Reünie" is op 15 juni 1932 opgericht. Reünie is ontstaan door een
hereniging van twee voetbalverenigingen, n.l.
Concordia (zie foto) en de Hagedissen.
Beide verenigingen beschikten ieders over één
eigen veld. V.v. Concordia gebruikte het veld van
Hotel Peters aan de Grolse Steeg en v.v. Hagedissen
voetbalde op het veld van Cafe Hagendoorn aan de
Geesterse Binnenweg. De eerste jaren werd er om
en om op beide velden gespeeld. Later werd er alleen
nog aan de Geesterse Binnenweg gespeeld.
In 1958 verhuisde v.v Reünie naar de Wildbaan aan de Haarloseweg. In 1977 werd er een
complete accommodatie aangelegd met vier velden en een oefenveld. Sindsdien is de
accommodatie uitgebreid met een kantine en tribune. Dit gebeurde veelal door
zelfwerkzaamheid.
Heden
Bij de V.V. Reünie is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau de voetbalsport te
beoefenen. Het plezier in het veld en bij de activiteiten eromheen staan centraal.

Er wordt naar gestreefd de kwaliteiten van de spelende leden zodanig in te delen en te bundelen
dat er binnen elke leeftijdscategorie één of meer teams de voetbalsport prestatief beoefenen.
De overige spelende leden worden ingedeeld in de recreatieve teams. De v.v. Reünie streeft
ernaar om de recreatieve teams een gelijkwaardige positie binnen de club te verschaffen.
De Missie/Visie van de v.v. Reünie luidt:
“Het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport aan
een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap, binnen een hechte
verenigingsstructuur waar plezier in het beoefenen van de voetbalsport centraal staat”.
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Leden Sponsorcommissie
De commissie sponsoring van v.v. Reünie heeft acht leden.

Samenstelling commissie:
Roy Emsbroek

roy9690@hotmail.com

06-13498600

Joris Beerten

joris_beerten@hotmail.com

06-15342247

Alwin Hogeweg

a.hogeweg@hogeweg-installateurs.nl

06-13188159

Gerard ten Bras

gerardtenbras@hetnet.nl

06-51508643

Han Mogezomp

hanmogezomp@gmail.com

06-22260031

Paul van de Stelt

pvanderstelt@vvreunie.nl

06-22026277

Jeroen ten Bras

jtenbras@vvreunie.nl

06-15488328

Christiaan Molema

info@rietdekkersbedrijfmolema.nl

06-51806202
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Het Complex
Sinds enkele jaren na de oprichting in 1932 spelen we onze wedstrijden op het sportpark ´De
Wildbaan´ . Het sportpark herbergt ook de velden van korfbalvereniging Olympia, de tennisbanen
van ABTC De Wildbaan, overdekte schietbanen van schietvereniging Diabolo, de
muziekvereniging De Volharding en sportaccommodatie ´t Timpke. Hier huisvesten de
volleybalvereniging Gemini en zwem- en waterpolovereniging Schuurman BRC zich.
Voetbalvereniging Reünie beschikt over een tweetal speelvelden, een tweetal trainingsvelden,
een oefenhoek en in de zomer wordt er gebruik gemaakt van de IJsbaan.

Tot het complex van v.v. Reünie behoren naast de velden:
-

12 kleedkamers
2 kleedkamers t.b.v. scheidsrechters
Een prachtige ruime kantine
Een jeugdhonk
Een ontvangstruimte voor leiders en trainers
Een bestuurskamer
Een vergader-/ instructieruimte
Een opslagruimte voor kleding
Een materialen opslagruimte
Een tribune
Een klusruimte
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Sponsormogelijkheden
Op de volgende pagina brengen wij de verschillende mogelijkheden onder uw aandacht met
betrekking tot de sponsoring of (financiële) ondersteuning van onze vereniging. Er zijn
verschillende motieven om tot sponsoring over te gaan. Ondanks dat het nut sponsoring niet
altijd direct in een extra opbrengst voor uw bedrijf of product kan worden vertaald, draagt het
zeker bij aan een positiever imago voor uw bedrijf of product.
Wij zijn ons terdege bewust van de uitdrukking van uitdrukking; voor wat, hoort wat!
Enerzijds door als vereniging positief in het nieuws te komen met positieve prestaties; anderzijds
door een aantal praktische voordelen.
•

We streven er naar jaarlijkse sponsorbijeenkomsten te organiseren.

•

Alle bedrijven die gebruik maken van een van onze sponsormogelijkheden krijgen 2
seizoenkaarten, die toegang geven tot alle thuiswedstrijden van het eerste team.

•

Naar onze mening heeft het bedrijfsleven er belang bij, dat haar medewerkers hun
hobby´s, actief of passief, prestatief of recreatief, op een plezierige wijze en op niveau
kunnen uitoefenen. Dat alles komt de arbeidsprestatie en motivatie ten goede. Daarbij
geldt tevens, dat sport belangrijk is voor lichaam en geest. “Door ontspanning
inspanning”. Vooral met voetbal, dat vele aspecten van sportbeleving bevat. Voetbal is
tevens de meest beoefende en besproken sport van Nederland.
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HOOFD
sponsor

Sponsormogelijkheden

1. Hoofdsponsor
2. Stersponsor
3. Kledingsponsor
4. Bordsponsor
5. Vlaggensponsor
6. Websponsor
7. Balsponsor
8. Supplier
9. Tarieven

-

Indien u interesse heeft in
één van de bovenstaande
opties of een combinatie

-

ervan, neemt u dan contact
op met de sponsorcommissie

-

Bedrijfsnaam wordt prominent vermeld in zo veel mogelijk
publicaties o.a. op clubwebsite;
Vermelding bedrijfsnaam op shirt tenue van het 1e team;
Bordreclame tribune hoofdveld (250 x 60 cm);
Bordreclame scorebord (250 x 40 cm);
Vlag met naamsvermelding (logo) ( 300 x 120 cm);
Naamsvermelding op zuil bij ingang sportpark;
Naamsvermelding op bord kleedkamer&veld indeling;
Naamsvermelding op voorblad verenigingsboekjes;
Naamsvermelding op briefpapier;
Geluidsboodschap tijdens thuiswedstrijden van het 1e
team;
Één pagina advertentie in ieder
wedstrijdprogrammaboekje;
Kwart pagina advertentie op achterzijde alle
“verenigingsboekjes”
Naamsvermelding op tv-scherm in de kantine;
Gebruik van accommodatie in overleg;
Mogelijkheden tot bedrijfspromotie tijdens Reünieactiviteiten;
Vrije toegang tot alle betaalde evenementen op eigen
sportpark (incl. vrijkaarten)
Uitnodiging voor sponsoractiviteiten.
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Looptijd van het contract minimaal 3 jaar

STER
sponsor
1. Hoofdsponsor

Sponsormogelijkheden

2. Stersponsor
3. Kledingsponsor

-

4. Bordsponsor
5. Vlaggensponsor
6. Websponsor
7. Balsponsor
8. Supplier
9. Tarieven
Indien u interesse heeft in
één van de bovenstaande
opties of een combinatie
ervan, neemt u dan contact
op met de sponsorcommissie

-

Bedrijfsnaam wordt prominent vermeld in zo veel
mogelijke publicatie o.a. op clubwebsite;
Bordreclame langs het hoofdveld (250 x 60 cm);
Bordreclame scorebord (125 x 40 cm)
Vlag met naamsvermelding (logo) ( 300 x 120 cm);
Naamsvermelding op zuil bij ingang sportpark;
Naamsvermelding op bord kleedkamer&veld indeling;
Naamsvermelding op briefpapier;
Geluidsboodschap tijdens thuiswedstrijden van het 1e
team;
Naamsvermelding (logo) op achterzijde alle
“verenigingsboekjes”;
Naamsvermelding op tv-scherm in de kantine;
Vrije toegang tot alle betaalde evenementen op eigen
sportpark voor 2 personen;
Uitnodiging voor sponsoractiviteiten, voor twee
personen.

Looptijd van het contract minimaal 3 jaar
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KLEDING

sponsor
1. Hoofdsponsor

Sponsormogelijkheden

2. Stersponsor
3. Kledingsponsor
4. Bordsponsor
5. Vlaggensponsor
6. Websponsor
7. Balsponsor

Shirtreclame is een van de bekendste vormen van reclame
en sponsoring in de sportwereld. Niet alleen wordt de
naamsbekendheid van de sponsor uitgedragen, maar schept
het ook de gelegenheid om een team in uniforme wijze keurig
te presenteren. Naast shirt reclame bieden we ook de
mogelijkheid voor naamsvermelding op trainingspakken.

8. Supplier
9. Tarieven

-

Indien u interesse heeft in
één van de bovenstaande
opties of een combinatie
ervan, neemt u dan contact
op met de sponsorcommissie

-

-

De hoofdsponsor van het 1e team van v.v. Reünie heeft
recht op naamsvermelding op het shirt en
trainingspakken van het eerste team. Op de shirts en
trainingspakken van de overige elftallen kan ook de
naam van de sponsor staan. De shirts en
trainingspakken worden eigendom van v.v. Reünie.
Bij afsluiten van het contract wordt aandacht besteed
aan de sponsor middels een artikel en een foto op de
website van onze club;
De sponsor ontvangt twee clubkaarten die recht geven
op vrije entree bij thuiswedstrijden van het eerste team.
Uitnodiging voor sponsoractiviteiten, voor twee
personen.

Naast shirts is er de mogelijkheid om een naamsvermelding te
krijgen op o.a. sporttassen. Hierin kunnen we een organiserende
rol spelen.
Looptijd van het contract minimaal 3 jaar
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BORD
sponsor

Sponsormogelijkheden

1. Hoofdsponsor
2. Stersponsor
3. Kledingsponsor
4. Bordsponsor
5. Vlaggensponsor
6. Websponsor
7. Balsponsor

Reclame langs de lijn is de sponsormogelijkheid om uw
bedrijf onder de aandacht te brengen. We bieden hierin
verschillende mogelijkheden.
-

Bordreclame langs het hoofdveld
Bordreclame boven het doel
Bordreclame aan de hoofdtribune

-

De sponsor ontvangt twee clubkaarten die recht
geven op vrije entree bij thuiswedstrijden van het
eerste elftal.
Uitnodiging voor sponsoractiviteiten, voor twee
personen.

8. Supplier
9. Tarieven
Indien u interesse heeft in
één van de bovenstaande
opties of een combinatie
ervan, neemt u dan contact

-

op met de sponsorcommissie

Looptijd van het contract minimaal 3 jaar

10

VLAGGEN

Sponsormogelijkheden

1. Hoofdsponsor

sponsor

2. Stersponsor
3. Kledingsponsor
4. Bordsponsor
5. Vlaggensponsor
6. Websponsor
7. Balsponsor
8. Supplier
9. Tarieven
Indien u interesse heeft in

Langs het hoofdveld staan vlaggenmasten. Hier hangen
tijdens de wedstrijden van het 1e team en belangrijke
evenementen de sponsorvlaggen
-

Vlag met naamsvermelding (logo) ( 300 x 120 cm)
De sponsor ontvangt twee clubkaarten die recht geven
op vrije entree bij thuiswedstrijden van het eerste team.
Uitnodiging voor sponsoractiviteiten, voor twee
personen.

één van de bovenstaande
opties of een combinatie
ervan, neemt u dan contact

Looptijd van het contract minimaal 3 jaar

op met de sponsorcommissie
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WEB
sponsor

Sponsormogelijkheden

1. Hoofdsponsor
2. Stersponsor
3. Kledingsponsor
4. Bordsponsor
5. Vlaggensponsor
6. Websponsor
7. Balsponsor
8. Supplier
9. Tarieven
Indien u interesse heeft in
één van de bovenstaande

De website van v.v. Reünie is voor sponsoren
interessant om zich te presenteren. Alle sponsoren
worden met naam vermeld, middels een link kan worden
doorgelinkt naar uw eigen website.
Het is ook mogelijk een reclameboodschap van uw eigen
bedrijf in de vorm van een banner op de home pagina te
plaatsen
-

opties of een combinatie
ervan, neemt u dan contact
op met de sponsorcommissie

-

Banner op de home pagina (180 x 90 pixels);
De sponsor ontvangt twee clubkaarten die recht
geven op vrije entree bij thuiswedstrijden van het
eerste team.
Uitnodiging voor sponsoractiviteiten, voor twee
personen.

Looptijd van het contract minimaal 3 jaar
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BAL
sponsor
1. Hoofdsponsor

Sponsormogelijkheden

2. Stersponsor
3. Kledingsponsor
4. Bordsponsor
5. Vlaggensponsor
6. Websponsor
7. Balsponsor
8. Supplier
9. Tarieven
Indien u interesse heeft in

Bij thuiswedstrijden van het eerste team wordt de bal door
een sponsor beschikbaar gesteld. In het
wedstrijdprogrammaboekje staat de naam van de sponsor
vermeld. Bij aanvang van de wedstrijd wordt de naam van
de sponsor omgeroepen.
-

De sponsor ontvangt twee clubkaarten die recht
geven op vrije entree bij de betreffende
thuiswedstrijden van het eerste elftal.

één van de bovenstaande
opties of een combinatie

Looptijd van het contract minimaal 1 jaar

ervan, neemt u dan contact
op met de sponsorcommissie
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Supplier

Sponsormogelijkheden

1. Hoofdsponsor
2. Stersponsor
3. Kledingsponsor
4. Bordsponsor
5. Vlaggensponsor

Binnen onze sponsormogelijkheden bieden wij bedrijven
ook de mogelijkheid aan om supplier te worden bij onze
vereniging. Deze bedrijven dragen in natura een steentje bij.
Ook hierdoor kunnen we goede prestaties neerzetten.

6. Websponsor
7. Balsponsor
8. Supplier
9. Tarieven

In onderling overleg kijken we naar een gepaste
tegenprestatie.

Indien u interesse heeft in
één van de bovenstaande
opties of een combinatie
ervan, neemt u dan contact
op met de sponsorcommissie
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Tarieven sponsoring
1.Hoofdsponsor

In overleg

2. Stersponsor

€ 1150,00

3. Kledingsponsor
Shirts

€ 250,00

4. Bordsponsor
Reclamebord langs het hoofdveld
Reclamebord langs het hoofdveld
Reclamebord achter de goal
Reclamebord achter de goal (dubbelzijdig)
Reclamebord achter de goal
Reclamebord aan de tribune
Reclamebord aan de tribune

2,5 meter
5 meter
2,5 meter
2,5 meter
5 meter
2,5 meter
5 meter

€ 175,00
€ 350,00
€ 200,00
€ 275,00
€ 400,00
€ 225,00
€ 450,00

5. Vlaggensponsor

€ 250,00

6. Websponsor

€ 100,00

7. Balsponsor

€ 90,00

8. Supplier

In overleg

Genoemde bedragen zijn per seizoen.
Genoemde prijzen zijn excl. btw
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