
Sponsoring vvAcht



Beste sponsor,

In 1926 werd in Acht een clubje opgericht. Inmiddels is het 2013 en bestaat  

vv Acht al bijna 90 jaar. Een warme club van bijna 600 leden waar saamhorigheid, 

sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel staat. Zonder sponsoring zouden 

wij niet al decennia lang succesvol kunnen zijn. Hopelijk draagt u vv Acht ook 

een warm hart toe. Wij zouden het zeer op prijs stellen mochten wij u kunnen 

begroeten in een van onze sponsorpakketten. In de volgende pagina’s krijgt u 

een overzicht wat vv Acht te bieden heeft. Graag lichten wij het persoonlijk toe. 

Alvast bedankt voor uw  interesse en hopelijk tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Paul van Kemenade

Johan van Schayk

Sponsorcommissie

WELKOM BIJ VVACHT



   

Hoofdsponsor vvAcht
VOORWAARDEN

Looptijd 5 jaar  

Investering  € 6.000,00  excl. BTW 

 EXPOSURE

• Vermelding op shirt 

• Bord op clubgebouw 

• Vermelding op site vvacht.nl 

• Vermelding op sponsordoek kantine  

 en kleedkameraccomodatie 

• Vermelding briefpapier v.v. Acht 

• Reclamebord hoofdveld en groot  

 reclamebord op bijveld 
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Hoofdsponsor jeugd vvAcht
VOORWAARDEN

Looptijd 3 jaar  

Investering  € 3.000,00  excl. BTW 

 EXPOSURE

• Vermelding op shirt voorkant   

 alle jeugdteams  

• Vermelding op site vvacht.nl 

• Vermelding op sponsordoek kantine en  

 kleedkameraccomodatie 

• Reclamebord hoofdveld 
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Subsponsor jeugd vvAcht
PAKKET A VOORWAARDEN

Looptijd 3 jaar  

Investering  € 2.250,00  excl. BTW 

EXPOSURE

• Vermelding op trainingspak achterkant  

 alle  jeugdteams   

• Vermelding op sponsordoek kantine en  

  kleedkameraccomodatie  

• Reclamebord hoofdveld en bijveld  

PAKKET B VOORWAARDEN

Looptijd 3 jaar  

Investering  € 1.500,00  excl. BTW 

EXPOSURE

• Vermelding op trainingspak voorkant  

 alle  jeugdteams   

• Vermelding op sponsordoek kantine en  

  kleedkameraccomodatie  

• Reclamebord hoofdveld en bijveld  

Sponsoring vvAcht



   

Shirtsponsor 1ste elftal vvAcht
VOORWAARDEN

Looptijd 5 jaar  

Investering  € 1.500,00  excl. BTW  

Inclusief tenue en bedrukking  

 EXPOSURE

• Vermelding rug shirt 1e elftal v.v. Acht 

• Vermelding op site vvacht.nl 

• Vermelding op sponsordoek kantine en  

 kleedkameraccomodatie 

• Reclamebord hoofdveld 
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Shirtsponsor senioren vvAcht
VOORWAARDEN

Looptijd 3 jaar  

Investering  € 400,00  excl. BTW  

 EXPOSURE

• Vermelding op wedstrijdshirt  1 senioren 

  elftal v.v. Acht  

• Vermelding op inloopshirt  1 senioren 

  elftal v.v. Acht   Aanschaf door v.v. Acht 
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Trainingspaksponsor senioren 
vvAcht
VOORWAARDEN

Looptijd 3 jaar  

Investering  € 500,00  excl. BTW  

 EXPOSURE

• Vermelding op trainingspak  1 senioren 

  elftal v.v. Acht. Aanschaf door v.v. Acht 
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Tassponsor senioren vvAcht

VOORWAARDEN

Looptijd 3 jaar  

Investering  € 250,00  excl. BTW  

 EXPOSURE

• Vermelding op tas  1 senioren 

  elftal v.v. Acht Aanschaf door v.v. Acht 
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Stersponsor vvAcht
VOORWAARDEN

Looptijd 3 jaar  

Investering  € 750,00  excl. BTW 

 EXPOSURE

• Bord hoofdveld en bijveld 

• Vermelding op site vvacht.nl 

• Vermelding op sponsordoek kantine en  

 kleedkameraccomodatie 
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Shirtsponsor 1ste elftal vvAcht
VOORWAARDEN

Looptijd 5 jaar  

Investering  € 1.500,00  excl. BTW  

Inclusief tenue en bedrukking  

 EXPOSURE

• Vermelding rug shirt 1e elftal v.v. Acht 

• Vermelding op site vvacht.nl 

• Vermelding op sponsordoek kantine en  

 kleedkameraccomodatie 

• Reclamebord hoofdveld 
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Boardingsponsor hoofdveld 
vvAcht
VOORWAARDEN

Looptijd 3 jaar  

Investering  € 250,00  excl. BTW*  

 EXPOSURE

• Reclamebord hoofdveld 
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Boardingsponsor trainingsveld 
vvAcht
VOORWAARDEN

Looptijd 3 jaar  

Investering  € 750,00  excl. BTW*  

 * kosten maken boarding  

 € 250,00 excl. BTW 

 EXPOSURE

• Reclamebord trainingsveld 

• Vermelding op site vvacht.nl 

• Vermelding op sponsordoek kantine en  

 kleedkameraccomodatie 
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Boardingsponsor bijveld vvAcht
VOORWAARDEN

looptijd 3 jaar  

Investering  € 500,00  excl. BTW *  

inclusief reclamebord bijveld  

Investering  € 400,00  excl. BTW * 

exclusief reclamebord bijveld  

* kosten maken boarding   € 250,00 excl. BTW 

 EXPOSURE

• Reclamebord bijveld 
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Scorebord vvAcht
VOORWAARDEN

Looptijd 3 jaar  

Investering  € 2.000,00  excl. BTW 

 EXPOSURE

• Vermelding op scorebord 

• Vermelding op site vvacht.nl 

• Vermelding op sponsordoek kantine en  

 kleedkameraccomodatie 
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