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Voorwoord  

 

Sponsoring is voor een sport vereniging als de onze van zeer 
groot belang. De financiële middelen die gegenereerd 
worden door sponsoring geven de vereniging onder andere 
de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, materialen 
aan te schaffen, nieuwe kleding te kopen, de accommodatie 
te verbouwen en activiteiten te ontplooien. Uiteindelijk komt 
dit de uitstraling en de levendigheid van Victoria’28, de 
vereniging en haar leden ten goede. Een levendige 
vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat 
extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de 
sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend 
hart binnen de vereniging.  
  
Deze brochure is geschreven om een aantal 
sponsormogelijkheden binnen de vereniging beter zichtbaar 
te maken voor sponsoren en om er voor te zorgen dat er 
voor leden van het bestuur of de sponsorcommissie een 
duidelijke richtlijn is bij het werven van sponsoren. Het 
sponsorplan geeft ook inzicht in wat de sponsor van de 
vereniging mag verwachten. Door deze zichtbaarheid en 
duidelijkheid te bieden hopen we de sponsoring van de 
vereniging naar een hoger niveau te tillen, zowel in 
kwantiteit als in kwaliteit. Dit sponsorplan bevat onder 
andere korte omschrijvingen van de  
verschillende vormen van sponsoring. Daarnaast is er  een 
overzicht van de verschillende sponsorvarianten en de 
bijbehorende voorwaarden.   
 
Veel van de huidige sponsoren zijn een overeenkomst 
aangegaan, niet alleen om hun eigen naamsbekendheid en 
maatschappelijke betrokkenheid in de gemeenschap te 
vergroten, maar vooral ook omdat ze de vereniging en haar 
leden een warm hart toedragen. Het bestuur zal alles in het 
werk stellen om de eer en goede naam van de sponsoren 

hoog te houden en de uitstraling van de vereniging sportief, 
correct en sfeervol te houden. Dit om er voor te zorgen dat 
de vereniging het waard blijft om als sponsor te steunen.  
  
Indien u als sponsor een voorstel heeft dat niet in dit 
document staat vermeld, kunt u dit te allen tijde 
bespreekbaar maken bij onze commissie . Wij staan u graag 
te woord en zullen uw voorstel met uiterste zorg 
behandelen. Reeds bestaande sponsorafspraken  blijven van 
kracht zolang de termijn van de betreffende 
sponsorafspraak loopt, wijzigingen gaan altijd in 
samenspraak met de sponsor.  

Twijfelt u nog? Wij noemen enkele redenen waarom u juist 

sponsor zou kunnen worden.  

 

>  Victoria’28  is één van de bekendste clubs in de regio , en 
behoort bij  de grootste clubs van Enschede, sterker :    
Victoria’28 is de grootste club van Enschede Zuid. 
 
> Victoria’28 heeft een prachtig plan om het voetbal vanaf de 
jeugd naar een hoger niveau te tillen , en kan door haar grote 
ledenaantal zorgen dat ieder lid op een niveau kan spelen 
wat bij de speler het meeste plezier of uitdaging geeft.  
  
> Op ons mooie complex traint de Voetbalschool Euregio 
onze E en F jeugd, en traint de Keeperschool Regio Twente 
zijn leden en onze selectie keepers.  
 
> Tijdens het seizoen ontvangen wij meer dan 2.000 
voetballers en bezoekers per de week. Er zijn ruim 40 teams 
actief in de regio Twente op dit moment, waarvan er op een 
gemiddelde zaterdag  er thuis 20 wedstrijden worden 
gespeeld. Deze teams komen ook nog eens van maandag tot 
en vrijdag trainen, exposure gegarandeerd! 
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Sponsorvormen  

 

Ons uitgangspunt is dat iedere vorm van sponsoring welkom en bespreekbaar is.              

Wij streven echter  wel naar meerjarige afspraken om zoveel mogelijk continuïteit in de 

sponsorinkomsten te waarborgen. In deze brochure informeren wij u over de 

verschillende sponsormogelijkheden. Wilt u de mogelijkheden voor op maat 

toegesneden pakketten samen te stellen? Neem contact op met de sponsorcommissie.   

 

De sponsorcommissie bestaat uit   

 Jos Laarman           (acquisitie sponsoring borden/vlaggen )    

 Jos Rademaker     (acquisitie sponsoring borden/vlaggen ) 

 Erik Geverink       ( secretaris) 

 Shirley Staal          ( voorzitter)  06-42161674 

 Per email bereikbaar via   sponsoring@victoria28.nl 

  

 

 

 

 

 

 
    - verm               
€ 180,00 ( DEF) 

Reclamebord  Pupillenveld 
 
per jaar: € 100,-   
 
* plaatsing en onderhoud reclamebord 
* vermelding op website 
* lay-outkosten € 75 
* 3 jarig contract 

 

 

 

Reclamebord  Hoofdveld 
 
per jaar: vanaf € 180,-   
 
* plaatsing en onderhoud reclamebord 
* vermelding op website 
* lay-outkosten € 75 
* 3 jarig contract 

 

 

 

Contactgevens Victoria’28  

Sportpark Wesselerbrink  
Geessinkweg 282  
7544 RB Enschede 
Correspondentieadres:  
Postbus 40003  
7504 RA Enschede 
Telefoonnummer :053-4761932 

Website : www.victoria28.nl  

 

 

 

mailto:sponsoring@victoria28.nl
http://www.victoria28.nl/
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Banner / Vlag 
 
per jaar: € 100,-  (zelf aanleveren vlag) 
* plaatsing van de reclamevlag 
* vermelding op website 
* 1 jarig contract 

 
 

Sponsorspandoek  op de 

balvanger  
per jaar: € 500,-   
 
* plaatsing spandoek van 4 bij 3 meter( voor andere 
maten maken wij een offerte) 
* vermelding op website 
* toegang voor 2 personen tijdens thuiswedstrijden van 
Victoria’28 1 
* 1 jarig contract 

 

 

 

Hoofdsponsor Selectie 1 
 
per jaar: nader overeen te komen  
inhoud : nader overeen te komen 
 
voorbeeld > 
* plaatsing en onderhoud reclameborden hoofdveld 
* reclame op het wedstrijdtenue /  trainingspakken / 
sporttas  
*vlaggen langs het  veld  
*advertentie op de reclameposter van de  thuiswedstrijden 
* vermelding op website, inclusief link naar  eigen website 
* 3 jarig contract 

 

 

 

Hart van Victoria’28  

* opgericht 01 oktober 1997 

* voor een ieder die Victoria’28 een warm hart toedraagt   
* 2 x per jaar gezelligheid en het wel en wee bespreken  
* samen bepalen waar we de club mee ondersteunen vanuit 
onze financiën 
* donateur worden kan al voor  € 45,00 per jaar 
 

 
 

Sponsoruiting op tenues 

team  
(selectieteams na overleg wensen) 

per jaar: € 180,00  ( DEF) 
per jaar : € 250,00 ( ABC-senioren) 
 
* per 3 jaar excl. drukkosten 
* vermelding op website 
* 3 jarig contract 

 

 

 

Heeft u andere wensen? 
Of uitleg nodig?  
Of wilt u mogelijkheden bespreken ? 
Voorbeelden:  
 
> uw logo in de Victoria’28 App 
> uw logo op de trainingspakken 
> uw logo in onze reclamezuil 
> uw logo op de tassen 
> uw logo op de website 
> link op de website 
> sponsoring van Toernooien / Evenementen 
> extra reclameborden  
> andere opties naar wens 
 
Mail ons op sponsoring@victoria28.nl 
Of bel ons op 06-42161674 

 

mailto:sponsoring@victoria28.nl

