
 

 

Voetbalvereniging    Kloosterhaar 

 
 

Sponsor mogelijkheden 
 

  
 SPONSOR: 

 
Kosten: 

Reclamebord achter het doel aan de hoge stellage. 140 
Advertentie in onze presentatiegids van ½ pagina. 75 (30) 
Wedstrijdbal: Bij elke thuiswedstrijd van ons eerste elftal wordt gespeeld met een 
nieuwe wedstrijdbal. De bal komt nadien ten goede aan de andere elftallen. Uw 
naam wordt genoemd tijdens de wedstrijd en u krijgt een vermelding in het 
programmaboekje. 

80 

Naamsvermelding op rad van fortuin bij ons tweejaarlijkse bazaar. 25 
Vermelding in radiocommercial tijdens de thuiswedstrijden van het eerste. 50 
Banner op onze website (www.vvkloosterhaar.nl). 25 
        Totaal: € 350.- 
 

 
  
 SPONSOR: 

 
Kosten: 

Reclamebord rond het veld. 70 
Advertentie in onze presentatiegids van ¼ pagina. 50 (30) 
Wedstrijdbal: Bij elke thuiswedstrijd van ons eerste elftal wordt gespeeld met een 
nieuwe wedstrijdbal. De bal komt nadien ten goede aan de andere elftallen. Uw 
naam wordt genoemd tijdens de wedstrijd en u krijgt een vermelding in het 
programmaboekje.  

80 

Naamsvermelding op rad van fortuin bij ons tweejaarlijkse bazaar. 25 
Banner op onze website (www.vvkloosterhaar.nl). 25 
        Totaal: € 230.- 
 

 
  
 SPONSOR: 

 
Kosten: 

Reclamebord rond het veld. 70 
Advertentie in onze presentatiegids van ⅛  pagina. 25 
Logo van uw bedrijf op ons wedstrijdprogrammaboekje. 20 
        Totaal: € 120.- 
 

 
  
 SPONSOR: 

 
Kosten: 

Wedstrijdbal: Bij elke thuiswedstrijd van ons eerste elftal wordt gespeeld met een 
nieuwe wedstrijdbal. De bal komt nadien ten goede aan de andere elftallen. Uw 
naam wordt genoemd tijdens de wedstrijd en u krijgt een vermelding in het 
programmaboekje. 

80 

        Totaal: € 80.- 
 



 

 

Voetbalvereniging    Kloosterhaar 

 
 
 

 
  
ANDERE SPONSOR OPTIES: 

 
Kosten: 

Elftalsponsor: 
Een heel elftal in shirts met uw logo. Of eventueel tassen, trainingspakken of 
polo’s. 

… 

Reclamebord achter het doel aan de hoge stellage: 
[prijzen zijn exclusief het maken van het bord] 

€140.- 

Reclamebord rond het veld: 
(tweede bord zal met korting aangeboden worden) 
[prijzen zijn exclusief het maken van het bord] 

€70.- 
€50.- 
 

Advertentie presentatiegids: 
Ons clubblad zal één keer per jaar worden uitgegeven en verspreid onder leden, 
sponsoren en adverteerders. 
         1 hele pagina: 
         ½ pagina: 
         ¼ pagina:  
         ⅛ pagina: 

 
 
 
€125.- 
€75.- 
€50.- 
€25.- 

Bierviltjes: 
Uw logo en info op één zijde van een bierviltje voor een periode van 1 jaar. Op de 
andere kant van het viltje komt het logo van v.v. Kloosterhaar. (2500 stuks) 

€350.- 

Evenementensponsoring: 
Bijvoorbeeld de ‘Penalty Bokaal’, het ‘Roelof Schepers Toernooi’ of het 
‘Veteranen Toernooi’.  

… 

Deursponsoring (kleedkamer 1 t/m 4): 
Poster van uw bedrijf op de kleedkamerdeur 1,2,3 of 4. (1jaar lang) 
[prijzen zijn exclusief het maken van de poster] 

€100.- 

Deursponsoring (kleedkamer 5 t/m 8): 
Poster van uw bedrijf op de kleedkamerdeur 5,6,7 of 8. (1jaar lang)  
[prijzen zijn exclusief het maken van de poster] 

€50.- 

 
 
   
Eigen ideeën:  
Hebt u zelf iets anders in gedachten? Wij zijn erg benieuwd naar uw eigen ideeën en komen graag 
langs om hierover in gesprek te gaan.  
 
 
Bij eventuele interesse kunt u contact opnemen met de volgende personen: 
* Algemeen  Email: sponsorcommissie@vvkloosterhaar.nl 
* Bert Dragt  Email: bertdragt@hotmail.com   Tel: 06-18862826 
* Richard Bokxem Email: r.bokxem@live.nl     Tel: 06-13104125 
* Mark Boshove Email: markboshove@hotmail.com                Tel: 06-28802319 
* Ronnie Kikkert Email: rkikkert67@gmail.com   Tel: 06-51038536 
 


