SPONSORBROCHURE

“U helpt ons onze ambities te realiseren”
Dank voor uw interesse in voetbalvereniging Foreholte. Wij stellen het zeer op
prijs dat u overweegt u als sponsor aan Foreholte te binden. Graag informeren wij
u over Foreholte en over de wijze waarop u ons kunt helpen onze ambities waar
te maken.
Foreholte is een recreatieve vereniging met een groeiende aandacht voor prestatie. Foreholte is een actieve en (financieel) gezonde vereniging met betrokken
leden en een uniek vrijwilligerscorps waarop wij zeer trots zijn. Als enige voetbalvereniging in Voorhout maakt Foreholte al bijna 90 jaar actief deel uit van de
Voorhoutse samenleving.
Foreholte is een grote vereniging met ruim 1.200 actieve leden, 400
vrijwilligers en 250 sponsoren. Met uw sponsoring bent u onderdeel
van deze unieke vrijwilligersorganisatie met een groot potentieel en
een zekere aanvulling op uw netwerk.
Door Foreholte te sponsoren draagt u bijvoorbeeld bij aan:
de organisatie van verenigingsactiviteiten zoals het voetbalkamp;
A vakbekwame (jeugd)trainers;
A onze prachtige accommodatie;
A een duurzaam kledingplan voor onze jeugd;
A de nodige voetbalmaterialen;
A faciliteiten voor onze vrijwilligers.
A

In ruil daarvoor krijgt u:
de mogelijkheid om uw naamsbekendheid te vergroten;
A netwerkmogelijkheden;
A een grotere online zichtbaarheid;
A gezellige activiteiten.
A

De organisatie van de sponsoring van Foreholte wordt verzorgd door de Sponsorcommissie. De leden van deze commissie zorgen voor duidelijke informatie over
de mogelijkheden, de vastlegging van afspraken, het organiseren van sponsorevenementen en persoonlijk contact voor, tijdens en na de periode van sponsoring. Een van de leden van de sponsorcommissie zal worden aangesteld als uw
vaste relatiebeheerder en is uw aanspreekpunt.
We zien er naar uit om u te mogen begroeten als nieuwe sponsor van onze prachtige vereniging. Op de volgende pagina’s van deze brochure vindt u de verschillende sponsormogelijkheden die wij aanbieden. Eventuele speciale wensen van
u als sponsor nemen we waar mogelijk mee. Ook voor vragen, opmerkingen en
verbeteringen staan wij altijd open. Onze relatiebeheerders maken graag tijd vrij
om de sponsormogelijkheden met u te bespreken. Spreek een van onze relatiebeheerders eens aan of stuur een mail naar sponsoring@foreholte.nl.
Met vriendelijke groet,
Sponsorcommissie VV Foreholte

Sponsormogelijkheden
Er zijn verschillende manieren waarop u onze club kunt ondersteunen. U kunt
dat doen als Sponsorclublid, Sponsor of Supporter. Hieronder vindt u een opsomming van de verschillende opties. Uiteraard kunt u ook verschillende mogelijkheden combineren. Overleg de mogelijkheden met één van onze relatiebeheerders.
Sponsorclub
De Sponsorclub is een
(netwerk)club van en voor
actieve sponsoren voor
wie jaarlijks verschillende
exclusieve evenementen
worden georganiseerd op
en rond onze vereniging.
Tijdens deze bijeenkomsten
en tijdens thuiswedstrijden van het eerste elftal is er ruimte om alle Sponsorclubleden te ontmoeten en om te netwerken. Daarnaast wordt het logo en de
naam van elk Sponsorclublid gepubliceerd op de website van Foreholte en op
het sponsorclubbord in de kantine en is er de mogelijkheid om via narrowcasting in onze kantine te adverteren. Een uitgebreid overzicht van de sponsoren
is te vinden via ons sponsorportaal. De sponsorclub kenmerkt zich door een
laagdrempelig netwerk dat op lokaal niveau actief is en waar iedere sponsor zich
zeker thuis zal voelen.
Sponsor
Wilt u onze vereniging steunen en via onze club uw naamsbekendheid vergroten? Dat kan met sponsorborden en/of sponsordoeken langs één van onze velden of rond ons parkeerterrein. Een mooie manier om uw bedrijfsnaam dagelijks
aan de vele honderden bezoekers van ons sportpark te tonen. Als sponsor wordt
u geheel ontzorgd doordat de opmaak in overleg met u zal plaatsvinden door
een door Foreholte geselecteerde leverancier. Naast de opmaak is onderhoud en
eventuele vervanging door slijtage of andere wensen in overleg inbegrepen in
uw jaarlijkse sponsorbijdrage. Wij zorgen dat uw bord of doek goed voor de dag
komt en blijft komen.
Als ‘reguliere’ sponsor wordt u jaarlijks uitgenodigd voor speciale op sponsors
gerichte evenementen en worden uw naam en logo op onze website gepubliceerd. Daarnaast bent u altijd welkom in het businesshome tijdens de wedstrijden van ons eerste elftal.
Supporter
Wilt u niet alleen onze vereniging verder helpen, maar bent u ook supporter van
ons eerste elftal? Dan hebben we voor u een aantal mooie opties om rondom
wedstrijden van het eerste elftal uw naam en uw
bedrijf in ‘the picture’ te zetten. Als wedstrijdsponsor ,
sponsort u de wedstrijdbal tijdens een thuiswedstrijd,
worden uw naam en logo uitgebreid - in beeld en
geluid - onder de aandacht gebracht én bent u (mede)
bussponsor voor de terugwedstrijd tegen dezelfde
tegenstander (met uw naam + logo op de spelers- en
supportersbus!).

Tenslotte kunt ook ‘Vriend van Foreholte’ worden, waarmee u lid wordt van de
supportersvereniging van onze club.
Zoals u kunt lezen zijn er momenten genoeg om uw netwerk te verrijken. Daarnaast hebben we een online netwerk voor al onze sponsoren. Wij zien het als
onze taak om al uw sponsorwensen nadrukkelijk te vertegenwoordigen en zetten daar meerdere kanalen voor in zoals twitter, instagram en nieuwsbrieven. Op
deze wijze beheert en onderhoudt u uw netwerk ook gemakkelijk op afstand.
Overige opties
Uiteraard staan wij altijd open voor nieuwe, creatieve en innovatieve manieren
voor sponsoring. Ook is het soms mogelijk om uw naam te verbinden aan een
bepaald Foreholte-evenement. Wie weet is ‘sponsoring op maat’ voor u mogelijk. De relatiebeheerders adviseren u graag wat zij ‘in de etalage’ hebben staan.
Schroom daarom vooral niet om met de commissie contact op te nemen naar
aanleiding van ideeën, vragen en opmerkingen over de mogelijkheden voor
sponsoring buiten de genoemde opties in deze brochure. Samen helpen wij
elkaar verder!
Buffetsponsoring
Bij een select aantal (derby)wedstrijddagen is het mogelijk om voor de wedstrijd
een buffet aan te bieden aan onze sponsoren en gasten in de ontvangstruimte.
Uiteraard wordt uw bedrijfsnaam vermeld in de wedstrijdaankondiging welke
per nieuwsbrief wordt verzonden en tevens bij de opening van het buffet.
Kledingsponsoring
VV Foreholte heeft een kledingplan voor al haar jeugdleden dat deels gefinancierd wordt uit de sponsorinkomsten. Hierdoor dragen sponsoren bij aan de
wedstrijdkleding voor alle jeugdleden. Zo kunnen wij waarborgen dat iedereen
tegen een aanvaardbare contributie onderdeel kan zijn van onze vereniging,
iets waar Foreholte enorm veel waarde aan hecht. Door dit plan is de mogelijkheid voor kledingsponsoring beperkt, want het houdt in dat alle jeugdleden
een tenue, trainingspak en sporttas in bruikleen ontvangen van de club . Op het
wedstrijdshirt prijkt het logo van ‘de Edwin van der Sar Foundation’. Foreholte
is maatschappelijk partner van de foundation en vraagt aandacht voor haar
doelstellingen door het logo actief uit te dragen op de wedstrijdshirts. Foreholte
is immers meer dan een voetbalvereniging.
Het sponsoren van inloopshirts en trainingskleding voor
jeugdteams is wel mogelijk. Voor senioren is er geen
kledingplan en zijn de mogelijkheden voor kledingsponsoring uitgebreider. Indien u overweegt om tot kledingsponsoring over te gaan, neem dan contact op met de sponsorcommissie. Zij begeleiden u dan in het offertetraject en
bespreken met u de sponsorafspraken die gelden binnen
de vereniging.

Overzicht
Businessclub
Sponsorclub

W 900,-

Sponsorpas (2x)
Evenementen sponsorclub




Inclusief
Logo Website
Website
Narrow Casting





Sponsor		
Veld 1

Veld 2

Reclamebord

W 150,W 300,W 450,W 600,-

(incl. aanmaakkosten)

3 meter
6 meter
9 meter
12 meter

W 225,W 450,W 675,W 900,-

Doek		
W 500,W 450,-

(incl. aanmaakkosten)

Vlag		
W 125,(zelf aan te leveren)

Sponsorpas (1x)
Evenementen sponsoren




Online
Logo Website
Website
Narrow Casting


W 100,W 100,-

Supporter
Vrienden van Foreholte

W 50,-

Vriendenpas
Evenementen vrienden




Extra’s
Wedstrijdsponsor
Buffetsponsor
Balsponsor
Edwin van der Sar foundation

W 250,W 250,W 100,
W 25,

Bovenstaande prijzen zijn per seizoen (looptijd 01 juli t/m 30 juni) en exclusief 21%
BTW. Sponsorovereenkomsten kennen een minimale duur van 3 seizoenen met
stilzwijgende verlenging van een jaar.
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