Missie
•
•
•
•

Het bevorderen van de lichamelijke en persoonlijke ontwikkeling
Het beoefenen van de voetbalsport
Open en toegankelijk voor iedereen
Voorwaarden te scheppen voor zowel prestatiegericht als
recreatief voetbal

Visie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan verschillende doelgroepen de voetbalsport aanbieden
Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen
Haar sociale/maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
Haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van andere
organisaties
Een goede ambassadeur zijn
Integratie hoog in haar vaandel hebben
Open staan voor allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en wil
hier ook een rol in vervullen.
Meewerken aan allerlei vormen van samenwerking zolang deze
samenwerking beheersbaar blijft
Een vereniging zijn met vastgestelde waarden en normen

De Toekomst
Om de eerder beschreven missie, visie en ambities te kunnen
realiseren is VV Lunteren voortdurend op zoek naar sponsoren.
We werken graag met sponsoren samen die bij willen dragen aan de
ontwikkeling van VV Lunteren maar waarvoor wij als vereniging ook
van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Sponsormogelijkheden
Op de volgende pagina worden de sponsormogelijkheden toegelicht.
Waar mogelijk, streeft VV Lunteren naar meerjarige afspraken om
continuïteit in de sponsorinkomsten en in de relatie met onze
sponsoren te realiseren. Uitgangspunt is dat iedere vorm van
sponsoring altijd welkom en bespreekbaar is.
Over andere vormen van sponsoring informeren wij u graag separaat
nader.

Versie 2.0

Sponsormogelijkheden
Hoofdsponsor

Wedstrijdbalsponsor (€100)

Een hoofdsponsor is bereid om het eerste elftal te sponsoren voor een
periode van minimaal 3 voetbalseizoenen. De inhoud van het
hoofdsponsorpakket en de wijze van sponsoruitingen wordt in nader
overleg vormgegeven.

Een balsponsor schenkt eenmalig de wedstrijdbal voor een
wedstrijd van het 1e elftal. VV Lunteren biedt:
•
•
•

Geluidsreclame voor de wedstrijd
Vermelding op het scorebord/social media
Vermelding in thuiswedstrijdaankondiging in de EdeStad

Hoofdjeugdsponsor
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”

Scorebord (videowall)

Onze jeugdafdeling groeit jaarlijks. De doelstelling van VV Lunteren is
om alle jongens en meisjes de mogelijkheid te geven om te kunnen
voetballen. Dit betekent dat trainers, leiders en scheidsrechters
opgeleid moeten worden. Daarnaast moeten de trainingsmaterialen
en -faciliteiten goed zijn, om de jeugd de juiste kwaliteit en
ontspanning te bieden. Samen met de Hoofdjeugdsponsor (minimaal 3
voetbalseizoenen) realiseren wij dit doel. De inhoud van het
Hoofdjeugdsponsor pakket en de wijze van sponsoruitingen wordt in
nader overleg vormgegeven.

Reclame-uitingen op het scorebord (hoofdveld) van VV Lunteren:
•
•

Kledingsponsor
Voor elk team bij VV Lunteren is voetbalkleding noodzakelijk om te
kunnen voetballen. Het zorgt voor herkenbaarheid en een uniforme
uitstraling. VV Lunteren heeft gekozen voor het kledingmerk Hummel.

Stersponsor (€1250)
Met de Stersponsor wordt een overeenkomst aangegaan
voor een periode van minimaal 3 voetbalseizoenen.
VV Lunteren biedt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reclamedoek (600 x 80 cm) 2e ring hoofdveld
Reclamebord (250 x 80 cm) kunstgrasveld/hoofdveld
Reclame op het scorebord (videowall) tijdens thuiswedstrijden
Banner op website van VV Lunteren
Gratis advertentie op beeldschermen in kantine VV Lunteren
Vermelding in thuiswedstrijdaankondiging in de EdeStad
Vermelding op social media van VV Lunteren
Uitnodiging voor een sponsoravond

Selectsponsor (€750)
Met een Selectsponsor wordt een overeenkomst aangegaan voor
een periode van minimaal 3 voetbalseizoenen.
VV Lunteren biedt:
•
•
•
•
•

Reclamedoek (300 x 80) 2e ring hoofdveld
Reclame op het scorebord (videowall) tijdens thuiswedstrijden
Vermelding in thuiswedstrijdaankondiging in de EdeStad
Vermelding op social media van VV Lunteren
Uitnodiging voor een sponsoravond

Bordsponsor
Met een Bordsponsor wordt een overeenkomst aangegaan voor een
periode van minimaal 3 voetbalseizoenen. De kosten voor het maken
van het bord zijn voor de sponsor.
•
•
•

Hoofdveld (250 x 60)
Kunstgrasveld (250 x 80)
Balkon (122 x 73)

€ 250
€ 225
€ 350

Tijdens thuiswedstrijden selectie gehele seizoen €360
Tijdens alle wedstrijdzaterdagen gehele seizoen €600

Voorbeelden van een kledingpakket:
•
•
•
•

Wedstrijdkleding (shirt, broekje en kousen)
Trainingspakken/kleding
Sporttassen
Coachjassen/regenjassen
Met een Kledingsponsor wordt een overeenkomst aangegaan voor een
periode van minimaal 3 voetbalseizoenen. VV Lunteren biedt:
•
•
•
•

Bedrijfslogo op de gesponsorde kleding
De kleding wordt bij elke wedstrijd gedragen voor een
periode van minimaal 3 voetbalseizoenen
Vermelding op social media van VV Lunteren
Uitnodiging voor een sponsoravond

Het sponsorbedrag is afhankelijk van de aantallen en inhoud van
het kledingpakket. De inhoud van het kledingpakket wordt in
nader overleg vormgegeven.

Club van 50
De Club van Vijftig is binnen de vereniging actief om geld te werven
voor het financieren van incidentele projecten. Hierbij worden
projecten voor de jeugd gerealiseerd die buiten het normale
verenigingsbudget vallen. Per seizoen betalen de leden van deze club
€ 50,-. De projecten worden bepaald op initiatief van het bestuur of op
verzoek van derden. De namen van de leden worden op het bord van
de Club van Vijftig in de kantine vermeld.

