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SPONSORMOGELIJKHEDEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN (WAAR VAN TOEPASSING) EXCLUSIEF BTW 

 

Voorwoord 
Allereerst hartelijk dank voor uw interesse in de sponsormogelijkheden voor Voetbal Vereniging 

Kwadijk. Elke sponsor is belangrijk voor onze vereniging of u nu een grote of kleine bijdrage levert. 

Onze vereniging zal altijd afhankelijk zijn van haar leden en haar sponsoren. Dat u wil participeren, 

betekent voor ons dat er meer mogelijk wordt voor onze leden. Zo kunnen wij van uw geïnvesteerde 

middelen onder andere activiteiten organiseren, artikelen aanschaffen en betere faciliteiten bieden 

aan onze leden, wat het plezier allemaal ten goede komt. 

Voetbal Vereniging Kwadijk is een echte dorpsclub waar gezelligheid nog steeds naast de sportieve 

prestaties staan. Wij zijn nog een van de weinige clubs in de regio waar de leden elkaar kennen en 

wat voor elkaar over hebben. Onze club is op 13 januari 1933 opgericht en komt dit seizoen 2014-

2015 uit in de 5e klasse. In totaal bestaat de selectie uit 30 spelers, zijn er twee overige senioren 

elftallen die op zondag recreatief voetballen. Tevens hebben we een dames elftal die uitkomt op de 

zondag. De club telt acht jeugdelftallen verdeeld over diverse leeftijdsniveaus die allen hun 

wedstrijden afwerken op zaterdag. 

Verderop in dit boekje treft u alle mogelijkheden aan met betrekking tot de sponsoring. Indien u 

vragen heeft neemt u dan contact opnemen met een van de leden van de sponsorcommissie. Een 

overzicht van alle leden van de sponsorcommissie vindt u aan het einde van dit boekje. 

Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse en hopen u te kunnen enthousiasmeren. 

De Sponsorcommissie. 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN (WAAR VAN TOEPASSING) EXCLUSIEF BTW 

 

Sponsormogelijkheden 
Hier treft u alle mogelijkheden tot sponsoring. Mocht u interesse hebben in meerdere mogelijkheden 

dan zijn daar speciale prijzen voor, hiervoor kunt u contact opnemen met een lid van de 

sponsorcommissie. 

 

Subhoofdsponsorschap 

In het seizoen 2011-2012 is de vereniging begonnen met een speciaal sponsorprogramma waarin zo 

veel mogelijk sponsors onderdeel konden worden van een subhoofdsponsor programma. Dit houdt 

onder andere in dat uw logo groot op de site komt samen met alle andere subhoofdsponsoren onder 

de naam “de hoofdsponsors”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prijs vanaf:         €500,- euro per jaar. 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN (WAAR VAN TOEPASSING) EXCLUSIEF BTW 

 

Bordsponsor 

Wanneer u ervoor kiest om bordsponsor te worden van de club, dan kunt u langs het hoofdveld of 

het kunstgrasveld een bord hangen. Dit bord zit gebonden aan de maten zoals deze hieronder staan 

beschreven. Kunt u zelf geen bord leveren? Geen probleem, wij hebben afspraken gemaakt met een 

bedrijf om kwaliteitsborden te maken. Indien u meer dan drie bordlengtes (per bord 300cm lang bij 

80cm hoog) wil sponsoren of een andere suggestie heeft, neem dan contact op met een lid van de 

sponsorcommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs voor 300cm bij 80cm:        €165,- euro per jaar. 

Prijs voor 300cm bij 80cm inclusief logo op de website:    €185,- euro per jaar. 

Prijs voor 600cm bij 80cm inclusief logo op de website:    €330,- euro per jaar. 

Prijs voor 900cm bij 80cm inclusief logo op de website:     €450,- euro per jaar.  
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SPONSORMOGELIJKHEDEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN (WAAR VAN TOEPASSING) EXCLUSIEF BTW 

 

Club van honderd 

Sinds een aantal jaar hebben wij een groot bord in de kantine hangen genaamd “De club van 

honderd.” Op dit bord hangen mensen en bedrijven die een klein bedrag hebben betaald ten 

behoeve van de jeugd. U krijgt een klein blauw bordje waarin uw naam wordt gegraveerd. Tot dusver 

is het gelukt om ieder jaar het bord vol te krijgen. Wilt u ook graag een bordje op dit bord, wees er 

dan snel bij, want vol is vol! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs:           €50,- euro per jaar. 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN (WAAR VAN TOEPASSING) EXCLUSIEF BTW 

 

Logo op de website 

Het is mogelijk om uw logo op de website mee te laten draaien. Per week trekt onze website 

gemiddeld 250 unieke bezoekers. Uw logo is te zien op elke standaard pagina op de website en kan 

worden gelinkt aan uw website. Bezoekers die dan op uw logo klikken worden doorgestuurd naar uw 

website. De carrousel van sponsoren draait willekeurig en laat vier sponsoren tegelijk zien. 

 

 

 

 

 

Prijs:          €50,- euro per jaar.  
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SPONSORMOGELIJKHEDEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN (WAAR VAN TOEPASSING) EXCLUSIEF BTW 

 

Een team sponsoren 

Wij zijn altijd opzoek naar sponsoren die een team willen sponseren. Wilt u uw logo elk weekend op 

de velden terug kunnen zien? Dan is een team sponsoren de ideale oplossing. Omdat onze 

(jeugd)teams op veel plaatsen komen wordt u altijd gezien! Wij hebben diverse mogelijkheden om 

uw logo / naam te laten schitteren. Zo kunt u bijvoorbeeld tenuesponsor worden of tassponsor. Zie 

hier de mogelijkheden om een team te sponsoren. Interesse? Neem dan contact op met een lid van 

de sponsorcommissie om te bespreken welk team u graag wil sponsoren en de daarbij behorende 

kosten. 

 

Shirtsponsor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs wordt bepaald aan de hand van het team en de specifieke wensen. 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN (WAAR VAN TOEPASSING) EXCLUSIEF BTW 

 

Tassponsor 

 

 

 

 

 

 

Prijs wordt bepaald aan de hand van het team en de specifieke wensen. 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN (WAAR VAN TOEPASSING) EXCLUSIEF BTW 

 

Inloop kleding 

 

 

 

 

Prijs wordt bepaald aan de hand van het team en de specifieke wensen. 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN (WAAR VAN TOEPASSING) EXCLUSIEF BTW 

 

Trainingspakken 

 

 

Prijs wordt bepaald aan de hand van het team en de specifieke wensen. 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN (WAAR VAN TOEPASSING) EXCLUSIEF BTW 

 

Alternatieven 

Heeft u zelf een alternatieve manier om uw onze club te steunen, dan staan wij daar altijd open voor. 

Zo kan het goed zijn dat u de club wil helpen met andere middelen dan financiële middelen. Graag 

horen wij wat u voor ons kunt betekenen en wat u daarvoor verwacht. Neem hiervoor contact op 

met een lid van de sponsorcommissie. 

 

Voorbeelden 

Van den Enghel Bandenservice: “Wij stelden onze bus beschikbaar tijdens het paastoernooi van de 

jeugd van Kwadijk. Op deze wijze konden zij makkelijk veel spullen meenemen naar het toernooi in 

België.” 

Kwadijkbouw: “Wij investeren in mankracht en materialen t.b.v. de accommodatie. Zodat het op de 

club steeds aangenamer wordt voor iedereen.” 

Havik: “Regelmatig komen leden van de vereniging bij ons spullen halen om de club te helpen, hierin 

zorgen wij altijd voor een mooie medewerking.” 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN (WAAR VAN TOEPASSING) EXCLUSIEF BTW 

 

Overzicht leden sponsorcommissie 
Voor het seizoen 2014-2015 bestaat de sponsorcommissie uit de volgende personen, hierbij een 

overzicht, met daarin tevens aangegeven wie uw vertegenwoordiger is. 

 

Richard Vader (Hoofdbestuurder) 

Richard Vader verzorgt de koppeling naar het hoofdbestuur en is hiernaast de verantwoordelijk voor 

de selectiezaken. 

Randall Vader (Administratie) 

Randall Vader draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Naast zijn functie in de 

sponsorcommissie is hij doelman bij de selectie. 

Peter Waaksma (Vertegenwoordiger) 

Peter Waaksma richt zich op Kwadijk en omstreken. Naast zijn functie in de sponsorcommissie is hij 

jeugdtrainer en accommodatie beheerder. 

 

Contactgegevens 
Hier vindt u de contact gegevens van uw vertegenwoordiger. 

Richard Vader 

Telefoon 0299-772628 Mobiel 06-11628595 

Email r.vader3@upcmail.nl 

 

Randall Vader 

Telefoon 0299-772628 Mobiel 06-52728568 

Email r.vader@live.nl 

 

Peter Waaksma 

Mobiel 06-51356245 

Email peter.waaksma@merkdsl.nl 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN (WAAR VAN TOEPASSING) EXCLUSIEF BTW 

 

Nawoord 
We hopen dat u via deze weg geïnformeerd en enthousiast bent geworden over de 

sponsormogelijkheden bij Voetbal Vereniging Kwadijk. Natuurlijk staan onze leden van de 

sponsorcommissie altijd klaar om uw van extra informatie te voorzien. Wilt u eens zien waarom u 

onze vereniging kan sponsoren, kom dan eens langs in het weekend. En proef de echte sfeer van een 

dorpsvereniging waar gezelligheid en sportieve prestaties op gelijke hoogte staan. Op onze website 

vindt u het meest recente programma.  

Wij willen u bedanken voor de interesse en we hopen u zo snel mogelijk als sponsor te mogen 

verwelkomen. 

 


