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Steun onze club
Ben u geïnteresseerd in sponsoring? En 
wilt u meer weten? We horen graag van u: 
sponsoring@vc-drachten.nl. 

Of ga naar onze website. Daar kunt u meer 
lezen over onze vereniging en vindt u de 
sponsormap waarin de sponsorpakketten 
uitgebreid(er) staan beschreven.  

www.vc-drachten.nl

Meer weten?
Helaas gaat alleen de zon voor niets op en kan onze 
volleybalvereniging niet bestaan zonder de steun van 
sponsoren. Met hun hulp kunnen wij onder andere 
onze jeugdopleiding optimaliseren, gekwalificeerde 
trainers aannemen en goede faciliteiten aan de 
leden bieden. Dit is niet alleen goed voor ons als 
club, maar straalt ook af op het sportklimaat in 
Smallingerland. Als volleybalvereniging dragen 
wij heel graag ons steentje bij aan het creëren 
van een laagdrempelig sport- en beweegaanbod 
(breedtesport) binnen de gemeente.

Over ons
VC Drachten is de nieuwe naam van 
Volleybalvereniging Turfstekers-Drachten en is op 
10 juni 1999 ontstaan door het samengaan van 
de volleybalverenigingen Turfstekers en Drachten. 
Met bijna 200 leden zijn we één van de grootste 
verenigingen van Friesland. Naast competitie en 
prestatie is er evenveel ruimte voor gezelligheid en 
plezier. Ook dat hoort bij een vereniging! Samen 
maken we de club: in het veld en daarbuiten.

ver·eni·ging (de ~ | 
meervoud verenigingen)

Een groep van mensen met gelijke 
interesse die zich met een bepaald 
doel georganiseerd hebben.



Samen betekent met elkaar als leden en met 
iedereen die het mogelijk maakt dat wij kunnen 
doen wat we het liefste doen: volleyballen! Voor 
alle mensen en bedrijven die onze vereniging en het 
volleybal een warm hart toedragen is deze brochure. 
Als u ons wilt steunen laten we graag zien op welke 
manier(en) dat kan.  Mocht u hier zelf ideeën over 
hebben, dan staan we daar altijd voor open. 

De Sponsorcommissie

‘Samen maken we de club!’

1. Adopteer 
een team!

Logo op trainingspak-
ken, wedstrijdshirts en 

-broekjes
Logo op teampagina, homepage, 

pagina Sponsoring en in de 
tweemaandelijkse nieuwsbrief, met 

doorlink naar uw website

Eén keer per jaar uitgebreid aan-
dacht voor uw bedrijf in de digitale 

nieuwsbrief

Gratis deelname 
bedrijventoernooi Beachvolleybal 

Drachten

+

6. Adverteerder
- Eén keer per jaar aandacht 
voor uw bedrijf in de digitale 

nieuwsbrief
- Logo op website en in de 

tweemaandelijkse nieuwsbrief, 
met doorlink naar uw website

- Gratis deelname 
bedrijventoernooi 

Beachvolleybal Drachten

7. Bidonkrat
- Logo op het bidonkrat 

-Logo op website en in de 
tweemaandelijkse nieuwsbrief, 
met doorlink naar uw website

- Gratis deelname 
bedrijventoernooi 

Beachvolleybal Drachten

2. Trainings-
pakken

Logo op achterkant jas-
je en voorkant broek

3. Wedstrijd- 
shirts

Logo op voor- en 
achterkant shirt

4. Sweaters/
hoodies

Logo op achterkant 
van de trui

5. Wedstrijd-
broekjes

Logo op achter- of 
zijkant broekspijp

b. Beachvlag 
bij thuiswed-
strijden in De 
Drait EN het 

Sportcentrum 
(2 locaties)

a. Beachvlag 
bij thuiswed-
strijden in De 
Drait OF het 

Sportcentrum 
(1 locatie)

Samen maken we de club!

+

+

Sponsor- 
pakket

Kosten  
seizoen* 1

Kosten  
seizoen 2

Kosten  
seizoen 3

Contractduur 
in seizoenen

1 € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,- 3
2 € 700,- € 400,- € 400,- 3
3 € 600,- € 300,- € 300,- 3
4 € 400,- € 400,- - 2
5 € 500,- € 200,- € 200,- 3
6 € 150,- - - 1
6+a € 175,- - - 1
6+b € 200,- - - 1
7 € 90,- - - 1

* Volleybalseizoen


