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Wilt u meer informatie over sponsorzaken? 
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de sponsor-
commissie. Of stuur een mail naar sponsorzaken@vvspirit.nl

Sponsorcommissie v.v. Spirit
Gerrit Slob 06 - 3914 8661
Jeffrey van Vuuren 06 - 4223 5889
Richard van der Waal 06 - 5114 6987
Henk Lammertse 06 - 2396 6776
André van der Hoeven 06 - 5312 0445
José van Rooijen 06 - 4113 5548
Jan Verkade 06 - 8143 1042

Als u meer informatie over de Ondernemersclub
Vrienden Van Spirit wilt, neem dan contact op met
Jan Verkade, voorzitter OVVS.

 TEAMSPONSORING 
Vanaf volgend seizoen (2014-2015) gaan we als club over op 
een geheel nieuwe kledinglijn, waarbij wij hebben gekozen 
voor het oer-Hollandse merk Quick. Dat betekent dat wij weer 
volop ruimte hebben voor nieuwe shirtsponsors. Alle shirts 
worden nieuw bedrukt. Eveneens is uniek dat we de spon-
soring in zeer transparante pakketten aan kunnen bieden, 
namelijk voor een vast (laag) bedrag per jaar, of eenmalig 
een bedrag in het jaar van aanschaf. Naast deze sponsoring 
bestaan er dan geen verplichtingen meer.

 Tenuesponsoring 
Bij tenuesponsoring wordt uw bedrijfslogo op het shirt bedrukt 
in full-colour. Broeken zijn reeds bedrukt met het logo van één 
van de hoofdsponsors.
Kosten per jaar in één keer
Team 11 tegen 11 E 300,- E 800,-
Team 7 tegen 7 E 200,- E 500,-

 Tenue- en sporttassponsoring
Bij tenue- en sporttasponsoring worden naast al hetgeen bij 
tenuesponsoring wordt geleverd, ook nog tassen geleverd, 
voorzien van bedrijfslogo. Bedrukking op basis van 1 kleur.
Kosten per jaar in één keer
Team 11 tegen 11 E 600,- E 1500,-
Team 7 tegen 7 E 350,- E 900,-

 Tenue- en trainingspaksponsoring
Bij tenue en trainingspaksponsoring worden naast al hetgeen 
bij tenuesponsoring wordt geleverd ook nog trainingspakken 
geleverd, voorzien van bedrijfslogo. I.p.v. een teamtas wordt 
een met uw bedrijfslogo bedrukte teamtrolley geleverd.
Bedrukkingen op basis van 1 kleur.
Kosten per jaar in één keer
Team 11 tegen 11 E 750,- E 1800,-
Team 7 tegen 7 E 400,- E 1000,-

 Complete teamsponsoring
Bij complete teamsponsoring worden naast al hetgeen bij tenue-
sponsoring wordt geleverd ook nog de volgende zaken gele-
verd, voorzien van bedrijfslogo: trainingspakken en tassen. In 
plaats van de teamtas zal een trolley worden geleverd. Bedruk-
kingen tassen en traingspak vinden plaats op basis van 1 kleur.
Kosten per jaar in één keer
Team 11 tegen 11 E 900,- E 2500,-
Team 7 tegen 7 E 600,- E 1400,-

Kledingsponsor worden van Spirit 1 en Spirit 2 kan alleen op basis van een hoofd- of 
topsponsorschap. De hierboven genoemde bedragen zijn op basis van een contract-
duur van 3 jaar. 2 jarige contracten zijn eventueel ook mogelijk. Ook het sponsoren van 
een team door 2 of meerdere bedrijven behoort tot de mogelijkheden.
Voor selectie jeugdteams gelden de volgende opslagen A1: 75% / B1: 50% / C1: 25% 
/ D1: 15% / E1: 15% / F1: 15% (deze opslag kan ook in sponsoruitingen omgezet 
worden. Eventuele aanmaakkosten reclamebord voor rekening sponsor).



Een voetbalvereniging kan niet bestaan zonder 
bijdragen van sponsors. Hoewel Spirit een groot 
aantal leden heeft en de kantine veel opbrengt 
zijn de inkomsten hieruit niet voldoende om de 
financiële huishouding van de club rond te krijgen. 
Sponsoring is daarom noodzakelijk. Inmiddels heeft de vere-
niging ±900 leden en zijn er dit seizoen ruim 50 teams inge-
schreven bij de KNVB. Spirit is een sterk merk en daarom 
willen veel bedrijven uit de regio zich aan Spirit binden om de 
club te ondersteunen. Dit kan op vele manieren. In deze folder 
een overzicht van de sponsormogelijkheden bij v.v. Spirit.

 SPORTIEVE AMBITIES 
In het amateurvoetbal is het een gegeven dat je met een minder 
gevulde sponsorpot niet op het allerhoogste amateurniveau kunt 
acteren. In de top van het amateurvoetbal gaan enorme bedra-
gen om. Spelers worden ieder jaar ‘gehaald’ en fors betaald. Spi-
rit kan zich niet meten met verenigingen uit de hoogste klassen, 
maar dat wil niet zeggen dat de club geen ambities heeft voor 
een hoger niveau. Zeker wel! Ook Spirit wil met haar selecties 
op een zo hoog mogelijk niveau acteren, maar wil daarnaast 
aantrekkelijke mogelijkheden bieden voor recreatieve voetballers, 
nu en in de toekomst. 

 VERENIGINGSCULTUUR
Spirit speelt met de eerste drie seniorenteams op een hoog 
niveau en datzelfde geldt voor de hoogste juniorenteams. Spirit 
heeft deze hoge sportieve status vooral te danken aan haar 
verenigingscultuur, een gevoel van verbondenheid tussen leden, 
vrijwilligers en supporters in alle geledingen. Daarin schuilt de 
werkelijke kracht van de club. Het is mede daarom dat Spirit, 
soms tegen de landelijke trend in, meer teams en met name 
juniorenteams mag inschrijven bij de KNVB. Een tendens die 
overigens alleen nog voor clubs in groeikernen op gaat en uniek 
is voor een vereniging uit een betrekkelijk kleine gemeente. Het 
is de taak van het bestuur om deze cultuur in stand te houden 
en er voor te zorgen dat de club financieel gezond blijft. Nieuwe 
spelers, die zich bij Spirit aanmelden, doen dat omdat zij graag 
bij Spirit willen spelen en deel uit willen maken van de Spirit 
familie. Kenmerkend is dat veel selectiespelers tijdens of na hun 
actieve periode een taak willen vervullen binnen de club, hetzij 
als scheidsrechter, trainer, begeleider etc. 

 BINDING
Naast de seniorenafdeling bezit Spirit een grote junioren-, 
pupillen- en ukken afdeling met een zeer positieve uitstraling. 
Veel jeugdvoetballers uit de streek willen graag bij Spirit spelen 
en daar is de club trots op. Jeugdtrainers recruteert Spirit waar 
mogelijk uit eigen geledingen. Oud-selectiespelers kunnen als 
geen ander het Spirit gevoel overbrengen en wij sluiten aan 
bij de woorden van Johan Cruijff die al jaren zegt dat jeugdige 
voetballers getraind moeten worden door de beste voetballers 
uit de club. Bij hun overgang naar de senioren krijgen de jonge 

voetballers, al naar gelang hun capaciteiten, altijd de kans zich in 
een selectieteam te manifesteren. Ieder voetbalseizoen stappen 
wel een aantal A-junioren over naar de hoogste seniorenselec-
ties. Zo blijft het Spirit gevoel in stand en het is vooral daarom dat 
tientallen vrijwilligers steeds weer bereid zijn de handen voor de 
club uit de mouwen te steken. Zij die op de velden staan moeten 
een gezonde en herkenbare binding met de achterban hebben, 
dat is waarnaar we altijd blijven streven.

 FACILITAIR KADER
Misschien wel tegen de verdrukking in houdt Spirit vast aan het 
standpunt dat zij geen betalingen dan wel onkostenvergoedin-
gen aan spelers verstrekt. Het kan niet zo zijn dat voetballers 
in vertegenwoordigende teams ‘vreemden’ zijn voor de overige 
leden. Dat is een duidelijke keuze. Spelen in de Topklasse is 
daardoor waarschijlijk een utopie. De keuze houdt ook in dat 
goede, ambitieuze spelers die op een hoger niveau willen spelen 
en daarvoor mogelijk een vergoeding ontvangen nooit tegen-
gehouden mogen worden. Spirit streeft er wel naar door middel 
van goede facilitaire voorzieningen het voor alle selectiespelers 
zo aantrekkelijk te maken. Het voorgaande betekent overigens 
niet dat Spirit niet openstaat voor nieuwe spelers van buiten. In-
tegendeel, iedere voetballer die zich kan vinden in de cultuur die 
bij Spirit heerst is van harte welkom. Het facilitair kader dat Spirit 
selectiespelers biedt mag er zijn. Kleding, trainingsmaterialen, 
begeleiding en medische verzorging zijn goed geregeld. 

 COMMISSIE SPONSORING EN PR
Om bovenstaande zaken het hoofd te bieden bestaat de Commis-
sie Sponsoring en PR. Hoofdtaak van de commissie is door het 
aantrekken van sponsors zoveel mogelijk middelen te genereren 
om de club op het huidige niveau te kunnen laten acteren en 
waar mogelijk bij te dragen aan het bereiken van een hogere klas-
sering. Naast inkomstenwerving heeft de commissie ook tot taak 
de uitstraling van de club door middel van goede PR te vergroten 
en de relaties met de bestaande sponsors te onderhouden en te 
intensiveren. Spirit heeft tenslotte ook veel te bieden. 

 BESTEDING SPONSORGELDEN
Het grootste deel van de sponsorgelden komt ten goede aan 
de exploitatie van de gehele vereniging. Het gaat dan om de 
opbrengsten uit reclameborden, advertenties, wedstrijdballen 
en andere specifieke activiteiten zoals de jaarlijkse huis aan huis 
verkoop van de bekende Spirit cakes. 
 
 TOPSPONSORPAKKET
Hierbij moet worden gedacht aan een combinatie van bijvoor-
beeld reclameborden, een advertentie in Clubblad de Treffer, een 
weblink, shirtsponsoring van een (selectie)-team en lidmaatschap 
van de Ondernemersclub Vrienden Van Spirit. De bijdrage aan 
de club voor een dergelijk pakket is in overleg vast te stellen. Het 
betreft hier een overeenkomst van 3 jaar met een bijdrage van 
minimaal E 2500,- per seizoen.

 BORDRECLAME
Kosten voor een normaal reclamebord (305 x 65 cm) E 175,- 
per seizoen plus eenmalige aanmaakkosten van E 225,- De 
kosten voor een groot reclamebord (610 x 65 cm) E 350,- per 
seizoen plus eenmalige aanmaakkosten van E 420,- Andere 
afmetingen zijn mogelijk. Neem voor meer informatie contact 
op met de sponsorcommissie.

 ADVERTENTIES CLUBBLAD DE TREFFER
Het clubblad verschijnt 4x per seizoen. De Presentatiegids 
verschijnt als eerste nummer aan het begin van het voetbal-
seizoen. De oplage bedraagt 1000 exemplaren per editie. De 
advertenties zijn altijd in full colour. De kosten van de adverten-
ties zijn: Hele pagina: E 300,- 1/2 pagina: E 175,- 1/4 pagina: 
E 125,- 1/6 pagina: E 85,- 

 LIDMAATSCHAP CLUB VAN 50
Op deze manier kunnen mensen die sympathiek staan tegen-
over de manier waarop Spirit de voetbalsport bedrijft, de ver-
eniging extra ondersteunen. De extra inkomsten, thans E 50,- 
per lid, worden gebruikt om de faciliteiten voor de hoogste 
selecties en de jeugd in het algemeen zo optimaal mogelijk 
te maken. Leden van de Club van 50 maken overigens zelf de 
bestedingskeuze. Alle leden krijgen informatie over de beste-
ding van hun bijdrage. Alle leden zijn zichtbaar op het bord in 
de kantine.

 WEBLINK
Op onze site kunt u een weblink plaatsen (E 100,-). Dit be-
tekent dat uw bedrijfslogo op onze website komt te staan waar-
door bezoekers door middel van uw logo aan te klikken direct 
worden doorgelinkt naar uw website.

 BALSPONSORING SPIRIT 1
Door middel van schenking van een wedstrijdbal (E 75,-) helpt 
u mee de kosten van het spelmateriaal te drukken. In het pro-
grammaboekje ‘t Treffertje op de wedstrijddag, op de website 
en via de geluidsinstallatie, wordt aandacht aan de sponsor 
geschonken.

 ONDERNEMERSCLUB VRIENDEN VAN SPIRIT
Een interessant zakelijk platform van ondernemers uit diverse 
branches. Tijdens een aantal bijeenkomsten en bedrijfsbe-
zoeken welke verspreid over het jaar plaatsvinden, kunt u 
uitgebreid netwerken met andere ondernemers. 

Het lidmaatschap bedraagt E 500,- per jaar. Van dit bedrag 
gaat 50% naar de A-selectie (voor trainingskampen e.d.) en 
wordt de andere helft besteed aan activiteiten die ten goede 
komen aan de ondernemersvereniging zelf. Via de digitale 
nieuwsbrief “De Treffer Zakelijk” welke 3 à 4 keer per jaar 
verschijnt, bent u bovendien in de gelegenheid om uw bedrijf 
te presenteren.
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in vertegenwoordigende teams ‘vreemden’ zijn voor de overige 
leden. Dat is een duidelijke keuze. Spelen in de Topklasse is 
daardoor waarschijlijk een utopie. De keuze houdt ook in dat 
goede, ambitieuze spelers die op een hoger niveau willen spelen 
en daarvoor mogelijk een vergoeding ontvangen nooit tegen-
gehouden mogen worden. Spirit streeft er wel naar door middel 
van goede facilitaire voorzieningen het voor alle selectiespelers 
zo aantrekkelijk te maken. Het voorgaande betekent overigens 
niet dat Spirit niet openstaat voor nieuwe spelers van buiten. In-
tegendeel, iedere voetballer die zich kan vinden in de cultuur die 
bij Spirit heerst is van harte welkom. Het facilitair kader dat Spirit 
selectiespelers biedt mag er zijn. Kleding, trainingsmaterialen, 
begeleiding en medische verzorging zijn goed geregeld. 

 COMMISSIE SPONSORING EN PR
Om bovenstaande zaken het hoofd te bieden bestaat de Commis-
sie Sponsoring en PR. Hoofdtaak van de commissie is door het 
aantrekken van sponsors zoveel mogelijk middelen te genereren 
om de club op het huidige niveau te kunnen laten acteren en 
waar mogelijk bij te dragen aan het bereiken van een hogere klas-
sering. Naast inkomstenwerving heeft de commissie ook tot taak 
de uitstraling van de club door middel van goede PR te vergroten 
en de relaties met de bestaande sponsors te onderhouden en te 
intensiveren. Spirit heeft tenslotte ook veel te bieden. 

 BESTEDING SPONSORGELDEN
Het grootste deel van de sponsorgelden komt ten goede aan 
de exploitatie van de gehele vereniging. Het gaat dan om de 
opbrengsten uit reclameborden, advertenties, wedstrijdballen 
en andere specifieke activiteiten zoals de jaarlijkse huis aan huis 
verkoop van de bekende Spirit cakes. 
 
 TOPSPONSORPAKKET
Hierbij moet worden gedacht aan een combinatie van bijvoor-
beeld reclameborden, een advertentie in Clubblad de Treffer, een 
weblink, shirtsponsoring van een (selectie)-team en lidmaatschap 
van de Ondernemersclub Vrienden Van Spirit. De bijdrage aan 
de club voor een dergelijk pakket is in overleg vast te stellen. Het 
betreft hier een overeenkomst van 3 jaar met een bijdrage van 
minimaal E 2500,- per seizoen.

 BORDRECLAME
Kosten voor een normaal reclamebord (305 x 65 cm) E 175,- 
per seizoen plus eenmalige aanmaakkosten van E 225,- De 
kosten voor een groot reclamebord (610 x 65 cm) E 350,- per 
seizoen plus eenmalige aanmaakkosten van E 420,- Andere 
afmetingen zijn mogelijk. Neem voor meer informatie contact 
op met de sponsorcommissie.

 ADVERTENTIES CLUBBLAD DE TREFFER
Het clubblad verschijnt 4x per seizoen. De Presentatiegids 
verschijnt als eerste nummer aan het begin van het voetbal-
seizoen. De oplage bedraagt 1000 exemplaren per editie. De 
advertenties zijn altijd in full colour. De kosten van de adverten-
ties zijn: Hele pagina: E 300,- 1/2 pagina: E 175,- 1/4 pagina: 
E 125,- 1/6 pagina: E 85,- 

 LIDMAATSCHAP CLUB VAN 50
Op deze manier kunnen mensen die sympathiek staan tegen-
over de manier waarop Spirit de voetbalsport bedrijft, de ver-
eniging extra ondersteunen. De extra inkomsten, thans E 50,- 
per lid, worden gebruikt om de faciliteiten voor de hoogste 
selecties en de jeugd in het algemeen zo optimaal mogelijk 
te maken. Leden van de Club van 50 maken overigens zelf de 
bestedingskeuze. Alle leden krijgen informatie over de beste-
ding van hun bijdrage. Alle leden zijn zichtbaar op het bord in 
de kantine.

 WEBLINK
Op onze site kunt u een weblink plaatsen (E 100,-). Dit be-
tekent dat uw bedrijfslogo op onze website komt te staan waar-
door bezoekers door middel van uw logo aan te klikken direct 
worden doorgelinkt naar uw website.

 BALSPONSORING SPIRIT 1
Door middel van schenking van een wedstrijdbal (E 75,-) helpt 
u mee de kosten van het spelmateriaal te drukken. In het pro-
grammaboekje ‘t Treffertje op de wedstrijddag, op de website 
en via de geluidsinstallatie, wordt aandacht aan de sponsor 
geschonken.

 ONDERNEMERSCLUB VRIENDEN VAN SPIRIT
Een interessant zakelijk platform van ondernemers uit diverse 
branches. Tijdens een aantal bijeenkomsten en bedrijfsbe-
zoeken welke verspreid over het jaar plaatsvinden, kunt u 
uitgebreid netwerken met andere ondernemers. 

Het lidmaatschap bedraagt E 500,- per jaar. Van dit bedrag 
gaat 50% naar de A-selectie (voor trainingskampen e.d.) en 
wordt de andere helft besteed aan activiteiten die ten goede 
komen aan de ondernemersvereniging zelf. Via de digitale 
nieuwsbrief “De Treffer Zakelijk” welke 3 à 4 keer per jaar 
verschijnt, bent u bovendien in de gelegenheid om uw bedrijf 
te presenteren.
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Wilt u meer informatie over sponsorzaken? 
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de sponsor-
commissie. Of stuur een mail naar sponsorzaken@vvspirit.nl

Sponsorcommissie v.v. Spirit
Gerrit Slob 06 - 3914 8661
Jeffrey van Vuuren 06 - 4223 5889
Richard van der Waal 06 - 5114 6987
Henk Lammertse 06 - 2396 6776
André van der Hoeven 06 - 5312 0445
José van Rooijen 06 - 4113 5548
Jan Verkade 06 - 8143 1042

Als u meer informatie over de Ondernemersclub
Vrienden Van Spirit wilt, neem dan contact op met
Jan Verkade, voorzitter OVVS.

 TEAMSPONSORING 
Vanaf volgend seizoen (2014-2015) gaan we als club over op 
een geheel nieuwe kledinglijn, waarbij wij hebben gekozen 
voor het oer-Hollandse merk Quick. Dat betekent dat wij weer 
volop ruimte hebben voor nieuwe shirtsponsors. Alle shirts 
worden nieuw bedrukt. Eveneens is uniek dat we de spon-
soring in zeer transparante pakketten aan kunnen bieden, 
namelijk voor een vast (laag) bedrag per jaar, of eenmalig 
een bedrag in het jaar van aanschaf. Naast deze sponsoring 
bestaan er dan geen verplichtingen meer.

 Tenuesponsoring 
Bij tenuesponsoring wordt uw bedrijfslogo op het shirt bedrukt 
in full-colour. Broeken zijn reeds bedrukt met het logo van één 
van de hoofdsponsors.
Kosten per jaar in één keer
Team 11 tegen 11 E 300,- E 800,-
Team 7 tegen 7 E 200,- E 500,-

 Tenue- en sporttassponsoring
Bij tenue- en sporttasponsoring worden naast al hetgeen bij 
tenuesponsoring wordt geleverd, ook nog tassen geleverd, 
voorzien van bedrijfslogo. Bedrukking op basis van 1 kleur.
Kosten per jaar in één keer
Team 11 tegen 11 E 600,- E 1500,-
Team 7 tegen 7 E 350,- E 900,-

 Tenue- en trainingspaksponsoring
Bij tenue en trainingspaksponsoring worden naast al hetgeen 
bij tenuesponsoring wordt geleverd ook nog trainingspakken 
geleverd, voorzien van bedrijfslogo. I.p.v. een teamtas wordt 
een met uw bedrijfslogo bedrukte teamtrolley geleverd.
Bedrukkingen op basis van 1 kleur.
Kosten per jaar in één keer
Team 11 tegen 11 E 750,- E 1800,-
Team 7 tegen 7 E 400,- E 1000,-

 Complete teamsponsoring
Bij complete teamsponsoring worden naast al hetgeen bij tenue-
sponsoring wordt geleverd ook nog de volgende zaken gele-
verd, voorzien van bedrijfslogo: trainingspakken en tassen. In 
plaats van de teamtas zal een trolley worden geleverd. Bedruk-
kingen tassen en traingspak vinden plaats op basis van 1 kleur.
Kosten per jaar in één keer
Team 11 tegen 11 E 900,- E 2500,-
Team 7 tegen 7 E 600,- E 1400,-

Kledingsponsor worden van Spirit 1 en Spirit 2 kan alleen op basis van een hoofd- of 
topsponsorschap. De hierboven genoemde bedragen zijn op basis van een contract-
duur van 3 jaar. 2 jarige contracten zijn eventueel ook mogelijk. Ook het sponsoren van 
een team door 2 of meerdere bedrijven behoort tot de mogelijkheden.
Voor selectie jeugdteams gelden de volgende opslagen A1: 75% / B1: 50% / C1: 25% 
/ D1: 15% / E1: 15% / F1: 15% (deze opslag kan ook in sponsoruitingen omgezet 
worden. Eventuele aanmaakkosten reclamebord voor rekening sponsor).
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Team 11 tegen 11 E 750,- E 1800,-
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 Complete teamsponsoring
Bij complete teamsponsoring worden naast al hetgeen bij tenue-
sponsoring wordt geleverd ook nog de volgende zaken gele-
verd, voorzien van bedrijfslogo: trainingspakken en tassen. In 
plaats van de teamtas zal een trolley worden geleverd. Bedruk-
kingen tassen en traingspak vinden plaats op basis van 1 kleur.
Kosten per jaar in één keer
Team 11 tegen 11 E 900,- E 2500,-
Team 7 tegen 7 E 600,- E 1400,-
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topsponsorschap. De hierboven genoemde bedragen zijn op basis van een contract-
duur van 3 jaar. 2 jarige contracten zijn eventueel ook mogelijk. Ook het sponsoren van 
een team door 2 of meerdere bedrijven behoort tot de mogelijkheden.
Voor selectie jeugdteams gelden de volgende opslagen A1: 75% / B1: 50% / C1: 25% 
/ D1: 15% / E1: 15% / F1: 15% (deze opslag kan ook in sponsoruitingen omgezet 
worden. Eventuele aanmaakkosten reclamebord voor rekening sponsor).


