
 
 

 

 
 
          Sponsormogelijkheden en tarieven VV Oostkapelle seizoen 2016/2017 
 
 
Advertentie in ‘De Voltreffer’ 
De Voltreffer is het clubblad van onze vereniging. Het wordt uitgegeven ten behoeve van al onze 
leden en sponsoren. De Voltreffer is digitaal en wordt per e-mail verstuurd aan ongeveer 600 
ontvangers. Bovendien kan De Voltreffer op onze website bekeken worden. Uw advertentie kan in 
kleur getoond worden. Bovendien wordt degene die de advertentie aanklikt,  doorgelinkt naar uw 
website! 
 
Kosten van een advertentie per jaar:    1 pagina: € 340,-  

1/2 pagina: € 200,- 
     1/4 pagina: € 105,- 
     1/8 pagina: €   80,- 
 
Advertentie in de ‘Presentatiegids’ 
De Presentiegids kan gezien worden als het visitekaartje van onze vereniging. Deze gids wordt 
eenmaal per jaar (aan het begin van het seizoen) uitgegeven ten behoeve van al onze leden, 
sponsoren en ‘collega’ voetbalverenigingen. De gids is een echt ‘bewaarexemplaar’ met allerlei 
informatie over de club, interviews, foto’s en dergelijke. De gids wordt volledig in kleur uitgevoerd op 
glanspapier. Het formaat is A4, de oplage 1000 stuks. De presentatiegids is ook permanent te 
bekijken op onze website. Onze website wordt tijdens het seizoen overigens bekeken door 
gemiddeld zo’n  1.500 bezoekers per dag! 
 
Kosten van een advertentie in de presentatiegids:    1 pagina: € 640,-- 
       1/2 pagina: € 360,-- 
       1/4 pagina: € 185,-- 
       1/8 pagina: €   95,-- 
 
Advertentie in de ‘Poortbrief’ 
Bij iedere thuiswedstrijd van Heren 1 wordt deze ‘Poortbrief’ gratis verstrekt bij binnenkomst van ons 
sportpark. Het formaat is A5. 
 
Kosten van een advertentie in de ‘Poortbrief’ voor het gehele seizoen: 
afmeting  breedte x hoogte  prijs 
1/2 pagina 122 mm x 192 mm  € 300,- 
1/4 pagina 122 mm x 96 mm  € 160,- 
1/8 pagina 122 mm x 48 mm  €   80,- 
1/16 pagina    61 mm x 48 mm  €   55,-  
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Reclamebord langs het hoofdveld 
Door deze reclame-uiting bent u het hele jaar door en iedere wedstrijd verzekerd van aandacht! U 
kunt zelf een compleet bord aanleveren, maar wij verzorgen dit ook graag voor u. U kunt kiezen voor 
een bord van 3 meter of 6 meter breed.  
 
Kosten van een reclamebord per jaar: -bord van 3 meter: € 160,- 
     -bord van 6 meter: € 285,- 
 
Eenmalige aanschafkosten van een bord (inclusief bedrukking), indien wij dit verzorgen: 
                                                                       -bord van 3 meter:       € 200,- 
                                                          -bord van 6 meter:       € 395,-  
 
Wedstrijdbal 
Bij iedere thuiswedstrijd van Heren 1 kunt u de wedstrijdbal sponsoren.  Alle balsponsoren worden 
gedurende het gehele seizoen getoond op affiches in de kantine. Verder wordt deze sponsor in de 
‘poortbrief’ van de bewuste wedstrijd vermeld en omgeroepen voor de wedstrijd. Ook wordt de 
balsponsor op de dag van de wedstrijd via twitter (@vvoostkapelle heeft momenteel  635 volgers) 
kenbaar gemaakt. 
 
Kosten wedstrijdbalsponsoring:  € 80,- 
 
Teamsponsor 
Het is mogelijk om (mede)sponsor van een team te worden. Dit betekent uw bedrijfsnaam/logo op 
een prominente plaats op bijvoorbeeld wedstrijdtenue, trainingspak of de tassen. Er zijn hiervoor 
diverse mogelijkheden.  
 
Kosten teamsponsoring:  afhankelijk van het pakket. Wordt in overleg samengesteld. 
 
Wat verder van belang is 

 Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW 

 Bedraagt uw sponsorbijdrage € 160,- of meer per jaar? Dan wordt uw advertentie/logo ook 
gratis vermeld op de beamerpresentatie in de kantine! Op iedere (thuis)wedstrijddag van 
Heren 1 wordt deze de gehele dag doorlopend in de kantine vertoond. Bovendien is deze 
advertentie ook zichtbaar op de speciale sponsorpagina van onze website. 

 


