SPONSOR

BROCHURE
v.v. Bavel: een club om trots op te zijn.
Onze club bestaat ruim 80 jaar en heeft inmiddels meer dan
1000 leden en kent een groep van zo’n 250 vrijwilligers. De
vereniging is de laatste jaren enorm gegroeid en groeit nog
steeds. v.v. Bavel is in de eerste plaats een voetbalvereniging
en voetbal is hetgeen de leden bindt. Wij zijn een recreatieve
voetbalvereniging met een groeiende sportieve ambitie.
Samen maken wij de club.

2020 - 2021
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VOORWOORD

Voor u ligt daarom de sponsorbrochure van v.v. Bavel, waarin
wij ons graag bij u introduceren en u informeren over de
mogelijkheden binnen onze voetbalvereniging, die u zakelijk
zou kunnen benutten om exposure voor uw bedrijf/organisatie
te vergroten. Wij denken graag met u mee in deze wereld
waarbij communicatie, netwerken en ‘het presenteren’ steeds
belangrijker wordt.
Uiteraard helpen wij u bij het verbinden met onze leden, onze
zakelijke relaties/sponsors, maar ook met iedereen die onze
vereniging volgt en een warm hart toedraagt. In deze brochure
vindt u de mogelijkheden die wij u willen en kunnen bieden.
Is uw interesse gewekt, neem dan contact met ons op. Wij
nodigen u graag uit voor een vrijblijvende kennismaking.
Graag tot ziens... langs de lijn op Sportpark de Roosberg!
Met sportieve groet,
Christel Geerts
Voorzitter v.v. Bavel
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WAAROM SPONSORING?
Sponsoring is voor bedrijven en organisaties een bijzonder sympathiek instrument om marketing- en
communicatiestrategieën te ondersteunen. Het stelt u in staat om uw bedrijfsnaam, dienst of product op
een dynamische manier aan een groot publiek te presenteren. U bent een belangrijke speler als
supporter van uw club of team.

BIJ v.v. BAVEL
Bij voetbalvereniging Bavel beseffen wij ons dat gezamenlijk belang maar al te goed. Wij hebben u nodig om
ons sportief te kunnen blijven ontwikkelen. Om voor jeugd en senioren, man of vrouw, de club te zijn waar
zij zich prettig voelen. En daarbij in een sociale, betrokken omgeving hun sportieve ambities waar te kunnen
maken. Samen met ruim 130 sponsors zijn wij ervan overtuigd dat onze vereniging bij uitstek geschikt is voor
uw doelstellingen. De voetbalsport in het algemeen – en voetbalvereniging Bavel in het bijzonder – mag zich
verheugen in een nog steeds groeiende populariteit en toenemend aantal leden en bezoekers.
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WAAROM v.v. BAVEL?
Voetbalvereniging Bavel is met meer dan 1000 leden één van de grootste voetbalverenigingen in de regio
Breda! Ongeveer 55 teams acteren op onze velden. En veel hiervan op hoog niveau. Zo spelen onze
jeugdselectie-elftallen in de Hoofdklasse en in de Eerste Klasse. Bij de senioren is Bavel 1 speelt op dit
moment succesvol in de 2e Klasse Zondag en onze Dames 1 spelen zelfs in de landelijke Hoofdklasse.

Het vrouwenvoetbal is overigens al sinds de
jaren ’70 sterk vertegenwoordigd binnen de
vereniging. Wij durven ons dan ook de pioniers
van het zuiden te noemen als het gaat om haar
ontwikkeling. Met als resultaat dat onze afdeling
vrouwenvoetbal één van de grootste van WestBrabant is, zeer sterk groeit en talent aantrekt uit
de gehele regio.
Speciale aandacht binnen onze vereniging gaat
ook uit naar de mindervaliden. Sinds jaren spelen
zij dan ook een stevige sportieve rol binnen v.v.
Bavel, met als hoogtepunt het G-voetbaltoernooi
als afsluiting van het seizoen.

Het seizoen ‘19-’20 is op andere wijze geëindigd dan normaliter. Voor onze
vrouwenselectie betekent dit echter wel dat zij volgend jaar weer in de landelijke
hoofdklasse van start gaan. Onze herenselectie is echter alsnog gepromoveerd door
de KNVB en zal komend seizoen uitkomen in de 2e klasse.
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Maatschappij
@v.v.Bavel

Resultaat
@v.v.Bavel

Uw belang
@v.v.Bavel

Maatschappij @v.v.Bavel
Wat is onze maatschappelijke functie?
Naast ruimte bieden aan heel veel jongeren zorgt v.v. Bavel daarnaast dat de recreatieve ouderen niet worden
vergeten. Zo krijgen ook 30+ sporters, mannen en vrouwen, ruimschoots de mogelijkheid om hun sport te
beoefenen. Voetballers maar ook anderen bieden wij de ruimte. Zo zijn er trimmers die in de winter in een veilige
omgeving hun looptrainingen kunnen houden op ons terrein.
Daarnaast faciliteren wij activiteiten in ons clubgebouw op Sportpark de Roosberg voor 60+ ouderen uit onze
gemeenschap en daarbuiten. Vrijwel dagelijks dient het clubgebouw als recreatieplaats waar wordt gebiljart,
gekaart of men gewoon met elkaar koffie drinkt. Het belang van dat sociale contact onderschrijven wij van harte.
Niet-leden van v.v. Bavel kunnen eveneens gebruik maken van ons sportcomplex. Zo staat het kunstgrasveld het
gehele jaar open voor jeugd uit de omgeving, waardoor zij op een veilige plaats hun spel kunnen beoefenen.
En natuurlijk, al eerder genoemd, onze actieve houding ten aanzien van het meisjesvoetbal en de mindervaliden.
Tel daar bij op dat wij een speciale commissie Sportiviteit & Respect in het leven hebben geroepen voor normen
en waarden op en buiten het veld.
Voor problemen die zich voordoen en die ook een breder karakter kunnen hebben, is binnen de Commissie
Sportiviteit & Respect een vertrouwenspersoon beschikbaar.
Om ook op een andere manier voetbal, en zeker ook het belang van autoriteit, te beleven, zijn wij actief met het
aanbieden van scheidsrechterscursussen aan jongeren vanaf 15 jaar. Een leerzaam sociaal proces dat zeker haar
vruchten zal afwerpen.
Datzelfde geldt voor de ruimte die wij bieden om bij v.v. Bavel een maatschappelijke stage te doorlopen.
Studenten kunnen zich aanmelden vanuit alle studiestromingen om binnen de vereniging hierin te worden
begeleid.
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Resultaat @v.v.Bavel

Uw belang @v.v.Bavel

Voetbalvereniging Bavel vormt door deze

Uw belang, ons doel!

veelzijdigheid en haar balans tussen

De sponsorcommissie van voetbalvereniging

gezelligheid en sportieve ambities, voor

Bavel richt zich op het werven van sponsors

bedrijven en organisaties een krachtig

om voetbal op hoog niveau te kunnen blijven

platform voor relatiemarketing, het uitwisselen

faciliteren. Onze belangrijkste missie daarbij is

van kennis en ervaring en het vergroten

dat wij met u als sponsor een actieve relatie

van naamsbekendheid. Bavel is immers

onderhouden: u bent voor ons belangrijk.

een groeiende, welvarende gemeenschap,

Wij willen graag van u weten wat u van ons

met bovendien veel ondernemingen en

verwacht. Wat u wenst om uw doelen te

ondernemers.

bereiken, daarin denken wij actief met u mee.

Kortom een zeer interessant speelveld om juist
daar resultaten te boeken door uw
naamsbekendheid te vergroten!

U onderneemt en wij ondernemen samen met u. Om die reden zijn onze
sponsormogelijkheden uitgebalanceerd en flexibel. Voor iedere beurs is er een
mogelijkheid om het doel te behalen.
Kom een keer langs, praat met ons en u zult zien dat wij er voor u zijn met een
scala aan mogelijkheden die uw zakelijke positie versterken en uw kansen kunnen
vergroten.
Contact leggen is eenvoudig. Bel ons of mail ons.
Met vriendelijke groeten,
De Sponsorcommissie van v.v. Bavel
Hans Houtepen
Jack Maas
Ad Voesenek
Ronald Koszczol
Eric Joossen
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SPONSOR
COMMISSIE

Wij stellen ons
graag aan u voor:

JACK
MAAS

RONALD
KOSZCZOL

Mijn naam is Jack Maas en ben al heel
wat jaartjes, in diverse functies, actief
binnen v.v. Bavel. In 2019 zijn we met
veel enthousiasme aan een nieuwe
uitdaging begonnen.
Namelijk met een fris team de
sponsorcommissie opnieuw inrichten en
elan geven. Hierbij vragen wij niet alleen
wat sponsoren voor ons kunnen doen
maar ook wat wij voor onze sponsoren
kunnen doen.
Onze slogan, binnen v.v. Bavel, is niet
voor niets; “Samen maken we de club”.

Ronald Koszczol is mijn naam. Mijn
beide zonen voetballen met veel plezier
bij v.v. Bavel. Ik vind het leuk om als
vrijwilliger iets terug te kunnen doen
voor de club. Daarnaast is het ook een
gezellige club.

HANS
HOUTEPEN
ik ben Hans Houtepen, en ben sinds dat
mijn zoons zijn gaan voetballen ( 20 jaar
geleden ) betrokken bij v.v. Bavel.
Binnen de sponsorcommissie
houd ik met vooral bezig met het
administratieve gedeelte.

AD
VOESENEK
Mijn naam is Ad Voesenek en ben al
heel wat jaartjes sponsor bij v.v. Bavel.
Ik ben ook vaste supporter van Bavel 1.
Ik wil graag nieuwe sponsors werven,
daar liggen veel mogelijkheden naar
mijn mening. Ondertussen hebben
we al veel nieuwe sponsors kunnen
vastleggen en daar blijft het niet bij.

Ik vind het belangrijk dat er een goede
relatie is tussen de club en haar
(potentiele) sponsoren. Dat bereik je
door daar voldoende tijd en persoonlijke
aandacht aan te besteden. Binnen
de sponsor commissie houd ik me
voornamelijk bezig met de sponsoring
vanuit de jeugd van v.v. Bavel.
Ik ben Eric Joossen en al meer dan 30
jaar betrokken bij v.v. Bavel.
Ik vind het leuk om samen met de
sponsorcommissieleden, onze huidige
sponsors te behouden en nieuwe
sponsors te verwerven.
Persoonlijke aandacht voor een
(potentiële) sponsor neemt een
belangrijke plaats in.

ERIC
JOOSSEN
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MOGELIJKHEDEN @ v.v. BAVEL?
Sponsor worden bij Voetbalvereniging Bavel is voor iedereen weggelegd. Geen beurs te klein en geen
gesteld doel te hoog. Of het nu hoofdsponsor of evenementensponsor is, iedereen kan zijn of haar bedrijf
of organisatie op een passende manier bij een groot publiek onder de aandacht brengen.

HOOFDSPONSOR

PARTNERSPONSOR

TEAMSPONSOR

CLUBSPONSOR

VRIENDEN VAN

EVENEMENTEN

v.v. BAVEL

SPONSOR

SPONSOR BROCHURE

HOOFDSPONSOR

Sponsoring van de selectie Bavel 1 en 2 bij de mannen,
de selectie van Vrouwen 1 en 2 of bij de jeugd de selectieelftallen Jo19-1 en Jo17-1. Alle beschikbare vormen van
reclame worden benut om uw naamsbekendheid te
vergroten en u geniet een aantal speciale privileges.

TEAMSPONSOR

U kiest zelf een team dat u wilt sponsoren. Als
shirtsponsor komt u veelvuldig in beeld, zowel op de
Bavelse velden als daarbuiten. Een extra aanvulling
op die reclame-uiting zijn de trainingspakken die uw
team de professionele uitstraling geven die past bij uw
bedrijf.

VRIENDEN VAN v.v. BAVEL

Bijzondere doelen verwezenlijken we samen met de
leden van de Vrienden van v.v. Bavel. Of het nu een
speeltuintje is of oefengoaltjes, deze hart-voor-decluppers dragen bij aan faciliteiten voor alle leden van
Voetbalvereniging Bavel.

v.v. BAVEL

11

PARTNERSPONSOR

Bouw zelf uw mate van exposure op! Als partner van
Voetbalvereniging Bavel kunt u via een aantal stappen
zelf bepalen hoe u uw bedrijf of organisatie onder
de aandacht wilt brengen. De modules Basis, Extra en
Top staan garant vooreen passende invulling van uw
behoefte én budget.

CLUBSPONSOR

Ook als clubsponsor komt u goed in beeld: kies voor
een groot of klein reclamebord langs één van de velden,
een exclusieve banner op het hoofdveld, doorlopende
reclame op het infoscherm of neem posities in op de
sponsorwand.

EVENEMENTENSPONSOR

Met toernooien, voetbalkamp en andere evenementen
is er altijd wat te doen bij Voetbalvereniging Bavel.
U kunt uzelf op de kaart zetten op elke manier die u
wenst. Van adverteren in het programmaboekje tot
naamgever van een toernooi, alles is mogelijk!
Kortom, alles kan!

Alle vormen van sponsoring zijn mogelijk. Groot, klein, van alles wat, en
misschien heeft u zelf ook nog wel Ideeën. Laat het ons weten, wij denken
graag met u mee!
Een volledige uiteenzetting van de sponsormogelijkheden vindt u op de volgende
pagina’s.
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Hoofdsponsor - sponsoring selectie mannen, vrouwen, JO19 of JO17
Ultieme meerjarige bedrijfsexposure via shirtvermelding en/of trainingspakken,
multiboarding hoofd- en kunstgrasveld, grote reclamebanner hoofdveld, sponsorzuil ingang clubgebouw, prominente vermelding op website, doorlopende naams-

maatwerk

vermelding ClubTV, jaarlijks bedrijfsevenement, 3 x jaarlijks mogelijkheid gebruik
clubgebouw voor bedrijfsdoeleinden.

Partnersponsor - sponsoring senioren of jeugdteam
Modulair samen te stellen sponsorpakket voor een periode van 3 jaar.
Basis: shirtvermelding, reclamebord hoofd- of kunstgrasveld en vermelding website
Extra: basis + vermelding trainingspakken
Top: basis + extra + kleine reclamebanner hoofdveld, sponsorzuil ingang clubgebouw,

maatwerk

doorlopende naamsvermelding ClubTV, jaarlijks bedrijfsevenement, 1 x jaarlijks mogelijkheid gebruik clubgebouw voor bedrijfsdoeleinden.

Teamsponsor - sponsoring senioren of jeugdteam
Exposure via shirtvermelding en/of trainingspakken bij een team naar keuze inclusief
vermelding website. Overeenkomst voor meerdere seizoenen inclusief kleding en
bedrukking zoals hieronder aangegeven.

Jeugdteam JO-7/8/9, JO-10/11/12 (7-8-tallen, 10 spelers)

Jaarlijks

of in 1 keer

- shirtsponsor - 3 seizoenen

€ 200,--

€ 550,--

€ 275,--

€ 750,--

€ 275,--

€ 1.000,--

Jeugdteam JO-13 t/m 19 & meisjes (11-tallen, 15 spelers)
- shirtsponsor - 3 seizoenen

Senioren mannen-, vrouwen- of G-team (11-tallen, 15 spelers)
- shirtsponsoring, 4 seizoenen
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Clubsponsor - reclame-uitingen rondom de vereniging
Diverse reclame-mogelijkheden voor een periode van 3 jaar.
*Eenmalige kosten zijn inclusief ontwerp en opmaak bord / banner / spiegel,
verzending en montage.

Jaarlijks

*Eenmalig

Reclamebord hoofdvelden normaal 250 x 125 cm.

€ 300,--

€ 350,--

Reclamebord hoofdvelden klein 250 x 62,5 cm.

€ 200,--

€ 250,--

Exclusieve reclamebanner achter doel hoofdveld, normaal, 495 x 268 cm.

€ 600,--

€ 400,--

Exclusieve reclamebanner achter doel hoofdveld, klein, 495 x 124 cm.

€ 400,--

€ 200,--

Doorlopende naamsvermelding ClubTV in clubgebouw

€ 100,--

€ 50,--

Spiegel clubgebouw

€ 100,--

€ 50,--

Vrienden van v.v. Bavel - bijzondere doelen met een hart
Particulieren en verenigingen die lid zijn van de Vrienden van v.v. Bavel, zijn de hartvoor-de-cluppers die een bijdrage leveren voor het realiseren van bijzondere doelen.

Jaarlijks

Zo hebben zij het scorebord op het hoofdveld onder andere mogelijk gemaakt, zijn er

€ 50,--

traningsdoelen beschikbaar en dragen zij bij aan het jeugdvoetbalkamp.

Evenementensponsor - jaarlijkse evenementen
Een grote sociale vereniging als v.v. Bavel kent natuurlijk een veelzijdig aanbod aan
jaarlijkse evenementen voor leden, familieleden, vrienden en bekenden. Zo is het
jaarlijkse jeugdvoetbalkamp al jaren een doorslaand succes, wordt er in de kerstvakantie voor jong en oud een groot zaalvoetbaltoernooi georganiseerd en in het voorjaar
vindt het jaarlijkse familietoernooi plaats. Bovendien is v.v. Bavel gastheer voor diverse
andere (regionale) toernooien.
Sponsoring van een van deze evenementen kan voor iedere beurs. Zo kunt u
bijvoorbeeld kiezen voor vermelding in programmaboekjes, op de clubsite, of kunt u
uw eigen reclamebord of vlag plaatsen. En wat dacht u van uw bedrijf als naamgever
van het toernooi?

bijdrage in
overleg

Sportpark de Roosberg

E-mail:

Bavelse Hei 7

sponsor@vvbavel.nl

4854 PN BAVEL

