
Sponsormogelijkheden



“Sportpark Olympus”
Olympus 20

3825 AJ Amersfoort – Vathorst
www.voetbal-vop.nl



Geachte heer, mevrouw,

Voor u ligt de sponsorbrochure van voetbalvereniging VOP.

Voetbalvereniging VOP is met ruim 400 leden de grootste sportvereniging van Vathorst. Hiermee 
fungeert het tevens als een van de grootste sociale netwerken in de wijk. 

VOP is een saamhorige vereniging waar plezier en prestatie hand in hand gaan. Op sportpark 
Olympus genieten voetballers, vrijwilligers en supporters samen van het voetbalspel en de 
bijbehorende gezelligheid. VOP vervult hierbij belangrijke maatschappelijke functies. Naast 
voetballen leren kinderen er de principes van samenwerking, sportiviteit en respect. De 
voetbalbeoefening en ontspannen sfeer op het sportpark dragen bij aan goede lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. 

Het verenigingsleven genereert veel sociale contacten en gemeenschapszin. VOP is voor haar 
leden dan ook veel meer dan alleen een sportvereniging! Bij VOP is het uitgangsprincipe dat alle 
leden zo veel mogelijk overeenkomstig eigen voorkeur de voetbalhobby kunnen beoefenen in een 
veilige, sportieve omgeving. 





Om de contributie betaalbaar te houden en veel (neven)activiteiten voor de enthousiaste leden 
te organiseren zijn wij doorlopend op zoek naar sponsoren. Sponsoren die begrijpen dat een 
vereniging als VOP deze financiële ondersteuning ook echt hard nodig heeft. Daarnaast kunnen 
iedereen in Amersfoort die in voetbal geïnteresseerd is, op een kwantitatieve manier laten 
genieten van deze sport. 

We hebben juist daarom deze sponsorbrochure uitgebracht om u een indruk te geven van de 
verschillende sponsormogelijkheden binnen voetbalvereniging VOP.

Namens voetbalvereniging VOP willen wij u alvast vriendelijk bedanken voor uw interesse.

Met sportieve groet,

Namens de sponsorcommissie

Joeri Renkema
Luuk Hoogeveen
Simon van Gulik
Roel Romp
Huub Postma





VOP in cijfers

VOP is een amateurvoetbalclub uit Amersfoort, opgericht in 1970. Het 
eerste elftal van de club speelt momenteel in de 4e klasse West zaterdag.

1000+ Wekelijkse bezoekers voetbal-vop.nl
50+ Hardwerkende vrijwilligers
300+ Gemiddelde bezoekers kantine
100+ Liters bier per week
750+ Vrienden op Facebook
50+ Trotse sponsoren Sinds: 1 mei 1970

Leden: 400

: 20 teams



• RECLAMEBORD LANGS HET HOOFDVELD
• UITNODIGING VOOR SPONSOR- EN NETWERKBIJEENKOMSTEN
• VERMELDING SPONSOROVERZICHT WEBSITE WWW.VOETBAL-VOP.NL
• UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE
• UITNODIGING VERENIGINGSACTIVITEITEN
• BANNER OP ALLE NIEUWSPAGINA’S , PROGRAMMA & UITSLAGEN Prijs € 250,-

CLUBSPONSOR

• CLUBSPONSOR XXL DUBBEL BORD ACHTER DE GOAL Prijs € 550,-
• CLUBSPONSOR XL DUBBEL BORD LANGS HET HOOFDVELD Prijs € 450,-
• CLUBSPONSOR L BORD ACHTER DE GOAL Prijs € 350,-
Bedrag is jaarlijks, overeenkomst duurt 3 jaar. Alle bedragen zijn excl. BTW.



Tenues voor
JO8 t/m JO11 (10 delig)

€ 499,-

SHIRT & KLEDING SPONSOR

• Trainingspakken JO8 t/m JO15 € 899,-  Wedstrijdbal jeugd/senioren € 50,-
• Trainingspakken JO16 t/m JO19 €  1049,-  Tas wedstrijdballen (Derbystar 12 stuks) € 480,-
• Trainingspakken Senioren (18 st) €  1099,-  Coachjas (per stuk) €   75,-

In alle kleding wordt minimaal 3 seizoenen in gespeeld.

• Naast bovenstaande opties zijn er tal van mogelijkheden om teams ondersteunen. Denk hierbij aan: 
tassen-, bidons-, kleedkamer-, veldsponsoring enz. enz. In overleg met de sponsorcommissie kunnen we u 
een passend voorstel sturen. N.B. Alle bedragen zijn eenmalig en excl. BTW

Tenues voor
JO12 t/m JO15 (16 delig)

€ 825,-

Tenues voor
JO16 t/m JO19 (18 delig)

€ 969,-

Tenues voor
Senioren/Dames(18 delig)

€ 999,-





.HOOFDSPONSOR & GOUD-/ZILVERSPONSOR

Wilt u nog meer opvallen? Wij bieden tal van mogelijkheden aan om meer in de 
spotlights te komen. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de hoofdsponsor op het 
tenue van het eerste elftal staat. Maar dat is niet het enige, in overleg kunnen er tal 
van afspraken gemaakt worden welke in een meerjarig contract kunnen worden 
vastgelegd. 

Interesse om hoofdsponsor of goud-, zilversponsor te worden? Neem
dan contact op met de sponsorcommissie voor de mogelijkheden. 



EEN SPORTVERENIGING KAN NIET ZONDER 
HAAR SPONSOREN. OOK VOP NIET!



GEINTERESSEERD? 

Neem dan contact op met:

Joeri Renkema Simon van Gulik Roel Romp
Tel: 06-29315982 Tel: 06-48011841 Tel: 06-51919835

Luuk Hoogeveen Huub Postma
Tel: 06-21441172 Tel: 06-10157752

Of stuur een e-mail naar:
sponsor@voetbal-vop.nl

www.voetbal-vop.nl




