Sponsoring v.v. Vrijstad:

Sponsoring :
Onderstaand willen wij graag de mogelijkheden voor u op een rijtje zetten.
Adverteren in ons clubblad :
Vrijstad heeft een clubblad, welke 6 keer per seizoen verschijnt. Het plaatsen
van een advertentie kan variëren van een ¼ pagina tot een volledige pagina.
Advertentie kan volledig in fullcolour worden opgenomen.
1/4 pagina
€ 50,00
1/3 pagina
€ 75,00
1/2 pagina
€ 100,00
1 hele pagina
€ 150,00
Adverteren op de website van Vrijstad :
Vrijstad beschikt over een website ( www.vvvrijstad.nl ), waar de mogelijkheid
bestaat om d.m.v. het plaatsen van een banner te adverteren. U heeft de keuze
om gedurende een vaste periode van één jaar of gedurende een door u zelf
gekozen periode uw logo te plaatsen.
Club van 50 :
Een club van 50 is een persoon of een groep mensen die een bepaalde
vereniging (in dit geval volleybalvereniging Vrijstad) een warm hart toedraagt
en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 doneert.
Volleybalvereniging Vrijstad gebruikt dit gedoneerde geld om concrete doelen
te financieren. Bij deze doelen kunt u denken aan bijvoorbeeld: aanschaf van
nieuwe materialen zoals ballen, netten en antennes, begeleiding, continuïteit
van de vereniging.
Schenken van een wedstrijdbal :
Ook het schenken van een wedstrijdbal, voorafgaand aan een wedstrijd
behoort tot de mogelijkheden. Voor een bedrag van € 45,00 schenkt u aan
Vrijstad een bal. Uw naam wordt vermeld voorafgaand aan de wedstrijd, in ons
clubblad en op onze website.

Sponsoring v.v. Vrijstad:

Shirtsponsoring :
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid één van onze teams te sponsoren d.m.v.
shirtreclame. Dit kan zijn op wedstrijdshirts, inspeelshirts, trainingspak of
tassen. Het leuke van shirtsponsoring is dat dit niet alléén naamsbekendheid
van de sponsor genereert, maar dat ook het team er flitsend en verzorgt
bijloopt.
Wat krijgt u ervoor terug :
* U steunt volleybalvereniging Vrijstad
* U krijgt een vermelding op onze website
* U krijgt een vermelding in ons clubblad, welke u 6x per seizoen ontvangt
* U ontvangt natuurlijk eeuwige roem !!!
Interesse :
Mocht uw bedrijf of instelling interesse hebben om volleybalvereniging Vrijstad
te sponsoren, of weet u als lid van Vrijstad een bedrijf of instelling die interesse
heeft, dan kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie door te mailen
naar sponsoring@vvvrijstad.nl Wij informeren u dan vrijblijvend over alle
mogelijkheden.
Tenslotte :
Verschillende drijfveren om tot sponsoring over te gaan, maar allemaal met
hetzelfde doel. Het verenigingsleven is de hoeksteen van de maatschappij.
Veel mensen vinden hun ontspanning in het verenigingsleven. Deze mensen
organiseren van alles en nog wat voor onze vereniging en zorgen voor een
schitterende tijdsbesteding. Dit doen zij geheel vrijwillig!. De maatschappij kan
niet zonder het verenigingsleven en volleybalvereniging Vrijstad kan niet
zonder leden en belangstellende die daar wat voor over hebben.

