SPONSOR
BROCHURE
vvLunteren kent diverse pakketten met tal van
faciliteiten en tegenprestaties. Over alle ins en outs
van deze pakketten is informatie verkrijgbaar via
één van de sponsorcommissieleden.

www.vvlunteren.nl

Introductie vvLunteren
In het jaar 1931 werd er in Lunteren een ontspan-

tegen de Spoordijk en in 1940 naar de overkant van de

ningsvereniging opgericht met de naam ‘Amacitia’,

spoorlijn, waar Lunteren tot 1966 speelde en wat nog

in 1932 werd daar een afdeling voetbal toegevoegd.

jaren als 4e veld in gebruik was bij de vvLunteren. De

Het voetbalveld, deze naam mocht het nauwelijks

voetballerij werd in 1950 geheel zelfstandig onder de

hebben, was een terrein van heide en zand, gelegen

naam ‘Voetbalvereniging Lunteren’ en speelt onder-

tegenover het Bosbad. Na het eerste jaar werd de

tussen al weer jaren op het sportpark ‘De Wormshoef ’

afdeling voetbal van ‘Amacitia’ losgekoppeld en ging
zelfstandig verder. Er moest een naam komen voor de

Het jaar 1993 is een sportief gezien een absoluut

vereniging. Door een prijsvraag onder de leden,

hoogtepunt in het bestaan van de vvLunteren. ‘Lunter-

kwam de meest originele uit de bus A.S.N.O.D. (Al

en’ wordt onder leiding van trainer Henk Hofstee,

Strevend Naar Ons Doel). In 1937 werd er verhuisd

kampioen in de hoogste klasse amateurvoetbal, 1e

naar het’ Zwarte Water’ Eerst op het smalle veld

klasse C van het zaterdagvoetbal.

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
Zoals hierboven beschreven heeft vvLunteren zich o.a. als doel
gesteld, bevordering van de lichamelijke en persoonlijke ontwikkeling, open en toegankelijk voor iedereen en voorwaarden te
scheppen voor zowel prestatiegericht als recreatief voetbal. Om
deze ambities te kunnen realiseren is vvLunteren voortdurend op
zoek naar sponsoren.

We werken graag met deze sponsoren samen die bij willen dragen
aan de ontwikkeling van vvLunteren maar waarvoor wij als
vereniging ook van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Sponsorvormen
Uitgangspunt is dat iedere vorm van sponsoring altijd welkom en
bespreekbaar is. Waar mogelijk, is ons streven wel om tot
meerjarige afspraken te komen. Dit om continuïteit in de
sponsorinkomsten en in de relatie met onze sponsoren te hebben.
Over andere vormen van sponsoring informeren wij u graag
separaat nader. Ook over de mogelijkheid om, in overleg met u, op
maat toegesneden sponsorpakket samen te stellen.

Hoofdsponsor
Een hoofdsponsor is bereid voor de termijn van minimaal 3
voetbalseizoenen een daarvoor nader overeen te komen bedrag het
eerste elftal te sponsoren. De inhoud van het hoofdsponsor pakket
en de wijze van sponsoruitingen wordt in nader overleg vorm gegeven.

Hoofdjeugdsponsor
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Onze jeugdafdeling groeit gestaag. Onze doelstelling is dat jongens
en meisjes graag komen voetballen bij vvLunteren. Om de je ugd
kwaliteit en ontspanning te bieden worden kosten gemaakt.
Trainers, leiders, scheidsrechters moeten opgeleid worden. De
trainingsmaterialen en –faciliteiten moeten goed zijn. Daarom
wordt de mogelijkheid van Hoofdjeugdsponsor geboden voor ook
minimaal 3 voetbalseizoenen. Afhankelijk van de wensen wordt een
pakket op maat samengesteld.

Sponsormogelijkheden
Stersponsor (€1250)

Advertentie in Informatiegids vvLunteren

Met de Stersponsor wordt een overeenkomst aangegaan
voor een periode van minimaal 3 jaar. vvLunteren biedt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reclamebord (600 x 80 cm) 2e ring hoofdveld
Reclamebord (250 x 80 cm) kunstgrasveld
Reclame op het scorebord (videowal) tijdens thuiswedstrijden
Banner op website van vvLunteren
Gratis 1/8 A4 advertentie in Informatiegids vvLunteren
Gratis advertentie op beeldschermen in kantine vvLunteren
Advertentie in Lunteren vooraf bij thuiswedstrijden van het 1e elftal
Vermelding in thuiswedstrijdaankondiging in de EdeStad
Uitnodiging voor een sponsoravond
6 gratis seizoenkaarten

Ieder nieuw lid van vvLunteren ontvangt een Informatiegids. Ook
wordt deze gids in digitale vorm op de website geplaatst. In deze
gids is gelegenheid tot het opnemen van advertenties en de kosten
hiervan hangen af van het formaat van de te plaatsen advertentie
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Reclamebord (300 x 80) 2e ring hoofdveld
Reclame op het scorebord (videowal) tijdens thuiswedstrijden
Advertentie in Lunteren Vooraf bij thuiswedstrijden van het 1e elftal
Vermelding in thuiswedstrijdaankondiging in de EdeStad
Uitnodiging voor een sponsoravond
4 gratis seizoenkaarten

Wedstrijdbalsponsor (€100)

€ 45
€ 90
€ 135

Scorebord (videowall)
•
•
•

Selectsponsor (€750)
Met een Selectsponsor wordt een overeenkomst aangegaan
voor een periode van minimaal 3 jaar. vvLunteren biedt:

Advertentie, formaat ¼ A4
Advertentie, formaat ½ A4
Advertentie, formaat A4

Reclame tijdens 1 thuiswedstrijd selectie
€30
Reclame tijdens thuiswedstrijden selectie gehele seizoen €360
Reclame tijdens alle wedstrijdzaterdagen gehele seizoen €600

Club van 50
De Club van Vijftig is binnen de vereniging actief om geld te werven
voor het financieren van incidentele objecten projecten, doelen
voor de jeugd welke buiten het normale verenigingsbudget vallen.
Dit zal gerealiseerd worden door het per seizoen storten van € 50,door de leden van de Club van Vijftig. De bestemmingsdoelen
zullen bepaald worden op initiatief van de Sponsorcommissie, dan
wel op voorstel of verzoek aan de Club van Vijftig door derden. De
bestemmingsdoelen dienen wel de goedkeuring te krijgen van het
bestuur van de voetbalvereniging Lunteren. De namen van de leden
van de Club van Vijftig zullen op een naamplaatje op een bord in de
kantine vermeldt worden.

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

Kleding
•
•
•
•

Geluidsreclame voor de wedstrijd waarvoor de bal geschonken is
Vermelding op het scorebord
Vermelding in ‘Lunteren Vooraf’ van de wedstrijd
waarvoor bal geschonken is
Vermelding in thuiswedstrijdaankondiging in de EdeStad

Bordsponsor
Met een bordsponsor wordt een overeenkomst aangegaan voor een
periode van minimaal 5 jaar. De kosten voor het maken van het bord
zijn voor de sponsor.
•
•
•
•
•

Hoofdveld (250 x 60)
2e ring Hoofdveld (300 x 80)
2e ring Hoofdveld ( 900 x 160 )
Kunstgrasveld (250 x 80 )
Reclamebord Balkon

€ 240
€ 350
€ 1500
€ 225
€ 500

(voor reclameborden balkon geldt; maak kosten zijn voor vvLunteren)

vvLunteren hanteert een eigen kledinglijn. Teams lopen er netjes en
herkenbaar bij. Met ingang van het seizoen 2014-2015 heeft
vvLunteren een nieuw contract afgesloten met het kledingmerk
'Hummel'. Via Rijnderssport gevestigd aan de Jan van Schaffelaarstraat in Barneveld, kunnen er voor de komende jaren de nodige
vvLunteren-kledingstukken worden aangeschaft. Dat begint al met
de voetbalshirts, die exclusief door Rijnderssport zijn voorzien van
een gesublimeerd vvLunteren logo op de linkerborst. Verder zijn er
coachjassen, regenjacks, trainingspakken, voetbalbroeken, kousen,
en sporttassen (klein, groot en rugtas) in het vvLunteren-assortiment opgenomen.
Naast het financiële belang van deze kledingovereenkomst, draagt
de gekozen kledinglijn bij aan de uniforme uitstraling van de teams
van vvLunteren. Niet alleen door het kleurgebruik geel/zwart, maar
ook door gebruik te maken van het verenigingslogo op alle kleding
en tassen. vvLunteren heeft kledingpakketten samengesteld
waarvan is uitgegaan van standaard aantallen, grotere aantallen is
ook mogelijk alleen zal de standaardprijs ook omhoog gaan.

Banner website (€200)
De website van vvLunteren is een interactieve, gewaardeerde en goed
bezochte site. De mogelijkheid bestaat om in de vorm van banners uw
bedrijf te promoten en onder de aandacht te brengen.

Pakketprijzen
•
•

Tenue 7-tal
Tenue 11-tal

€ 500
€ 600

Presentatie pakken, trainingspakken en tassen zijn allemaal op offerte basis.
Drukkosten sponsornaam is op basis van 1 kleur.
Gebruik van meerdere kleuren in sponsoruiting zorgt voor een meerprijs.

Sponsor worden?
vvLunteren biedt de ondernemers een mogelijkheid om in contact te komen met andere
bedrijven en potentiële klanten. Via onze
georganiseerde avonden kunnen bedrijven niet
alleen hun netwerk, maar ook hun naamsbekendheid vergroten.
Om uw zakelijke activiteiten naar buiten toe uit
te kunnen dragen heeft de vvLunteren verschillende sponsorpakketten opgesteld. Heeft u
vragen over de mogelijkheden van de sponsorpakketten kunt u contact met ons opnemen:
sponsoring@vvlunteren.nl
Kent u een persoon of bedrijf binnen uw vriendenkring of netwerk
dat interesse heeft in de sponsormogelijkheden die vvLunteren
heeft te bieden? Heeft het bedrijf waar u werkt wellicht interesse
om sponsor van vvLunteren te worden? Laat het ons weten.

