
De jeugd heeft de toekomst en is ook de toekomst van v.v. Hierden. 
We willen een basis zijn en blijven voor de vele leden en vrijwilligers 
van onze vereniging en daarnaast willen we met onze selectieteams 
op een gezonde en verantwoorde wijze op een goed niveau acteren. 

Om die toekomst en basis als vereniging te kunnen waarborgen 
kunnen we niet zonder uw steun! 

Daarvoor heeft onze vereniging structureel (extra) inkomsten nodig. 
Wij hebben een aantal aantrekkelijke sponsoropties samengesteld 
waarmee u kunt bijdragen aan de continuïteit van onze vereniging. 

Deel uitmaken van een 
hecht netwerk en bijdragen 
aan de continuïteit van 
de voetbalvereniging 
v.v. Hierden?

Contactgegevens 

commerciëlezaken@vvhierden.nl

businessclub@vvhierden.nl

sponsor@veluwade.nl
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Sponsorpakketten

Onderstaand treft u een overzicht aan van de sponsorpakketten die v.v. Hierden u kan 
bieden. Graag adviseren wij u nader over de mogelijkheden en vanzelfsprekend is er ruimte 
voor specifieke wensen. De prijzen zoals deze staan vermeld zijn netto en exclusief BTW.

Stoelsponsor       € 60,00 (per jaar)
Uw eigen stoel op een overdekte tribune? 
Met deze keuze heeft u gegarandeerd een zitplaats 
tijdens de thuiswedstrijden van ons eerste elftal.

Balsponsor       € 125,00 (per wedstrijd)
Iedere thuiswedstrijd van ons eerste elftal kent 
een balsponsor. Voorafgaand aan de wedstrijd zal uw 
bedrijfsnaam dan worden omgeroepen voordat de 
scheidsrechter samen met de pupil van de week 
deze bal het veld mee het veld mee op neemt.

Wedstrijdsponsor     € 249,00 (per wedstrijd)
Als wedstrijdsponsor van ons eerste elftal heeft u 
deze dag met twee personen toegang tot het sponsorhome. 
U kunt daar uw bedrijfsuitingen plaatsen/neerleggen 
(bijv. banners/brochures). Daarnaast wordt uw bedrijfsnaam 
deze dag verkondigd via de tv-schermen en speaker.  

Reclameborden
Uw eigen bedrijfslogo op een reclamebord langs het hoofdveld en/of veld 2? Uiteraard is dat 
mogelijk. Sterker nog, v.v. Hierden biedt u de volgende mogelijkheden: 
• Bord 240 x 60 cm veld 1 (enkelzijdig)    € 300,00
• Bord 240 x 60 cm veld 1 (dubbelzijdig)    € 325,00
• Bord 240 x 60 cm veld 1  (heuvel ballenvanger)   € 350,00
• Bord 240 x 60 cm veld 2 (enkelzijdig)    € 150,00
• Doek ballenvanger (veld 1)     € 1000,00 - € 1500,00

Prijzen zijn op basis van een driejarig contract en exclusief eenmalige aanmaakkosten  
van € 200,00.

Pannaveld bord (jeugd)

Wilt u met uw logo op een reclamebord zichtbaar zijn bij het Pannaveld van v.v. Hierden?  
De volledige opbrengst gaat naar de jeugdafdeling van v.v. Hierden.

• Bord 60 x 30 cm (enkelzijdig)     € 150,00* (per jaar)
 

*Prijzen zijn op basis van een driejarig contract. Contracten worden stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

Businessclub pakketten

Met de Businessclub v.v. Hierden wordt u de kans geboden om deel uit te maken van een 
breed en gevarieerd netwerk waarmee u ook buiten de regio kennis maakt met interessante 
bedrijven en relaties. Met o.a. seminars, lezingen, bedrijfsbezoeken etc. maakt u kennis met het 
bedrijfsleven in de breedste zin van het woord, maar doet u ook relevante kennis op welke zeer 
waardevol kan zijn voor uw eigen onderneming! 

Pakket A       € 495,00
• 1 Sponsorkaart Businessclub v.v. Hierden   (per jaar o.b.v. 3 jaar) 
• 1 Zitplaats tribune v.v. Hierden
• Toegang tot sponsorhome voor 1 persoon. 
• Bijwonen activiteiten Businessclub
• Naamsvermelding op social media

Pakket B      € 750,00 
• 2 Sponsorkaarten Businessclub v.v. Hierden   (per jaar o.b.v. 3 jaar) 
• 2 Zitplaatsen tribune v.v. Hierden
• Toegang tot sponsorhome voor 2 personen 
• Bijwonen activiteiten Businessclub
• Naamsvermelding op social media
• Mogelijkheid tot organiseren van lezingen

Pakket C - Sponsoring op maat

• Hoofd- of Co-sponsoring      prijzen in overleg

Heeft u specifieke wensen? Graag stemmen wij deze met u af in de vorm van een  
maatwerkpakket. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een businessclublidmaatschap 
i.c.m. een reclamebord(en) langs één van onze voetbalvelden of tribunes. Maar ook  
bijvoorbeeld in de vorm van een co- of hoofdsponsorschap van de v.v. Hierden.  
Zoals u ziet zijn er veel mogelijkheden. 
 
Wij informeren u er graag over. 
 

Veluwade festival special pakket

• Promotie d.m.v. banner op het evenementen terrein  € 375,00
• Naamsvermelding & logo op de website van de Veluwade
• Deelname bedrijventoernooi
• 4 Passe-partout die toegang geven tot alle dagen van de Veluwade

Wilt u liever uw naam koppelen aan een artiest of een activiteit tijdens het evenement.  
Informeer dan naar de mogelijkheden via sponsor@veluwade.nl


